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(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3122/10.2.2022 ερώτηση

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3122/10.2.2022 ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές του 
πίνακα διανομής, σας ενημερώνουμε ότι :
Μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη, θεσπίστηκαν ειδικές διατάξεις για 
την κρατική αρωγή προς φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν, με σκοπό την άμεση 
στήριξη των πληγέντων (ν.4839/2021), τα οποία και εξειδικεύτηκαν με τις υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 
978 (Β΄ 4618), ΓΔΟΥ 979 (Β΄ 4619) και ΓΔΟΥ 980 (Β΄ 4620) κοινές υπουργικές αποφάσεις, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως εξής:
α) Χορήγηση πρώτης αρωγής, έναντι της στεγαστικής συνδρομής σε ιδιοκτήτες 
κτιρίων που έχουν πληγεί από το σεισμό, ανάλογα με τη σοβαρότητα των εκτιμώμενων 
ζημιών.  Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κατά 
πλήρη ή ψιλή κυριότητα, κτιριακών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και λοιπών 
μη επαγγελματικής χρήσης κτιρίων, που υπέστησαν βλάβες από το σεισμό, όπως αυτά 
προκύπτουν από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9). 
β) Χορήγηση πρώτης αρωγής για αποζημίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα, 
ανάλογα με τη σοβαρότητα των ζημιών στην κατοικία. Δικαιούχοι  είναι φυσικά πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν ακίνητα, ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, τα οποία έχουν πληγεί από το 
σεισμό και έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή είναι μισθωτές - με εξαίρεση τους μισθωτές 
των βραχυχρόνιων μισθώσεων - ή η κατοικία τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν - με εξαίρεση 
αυτές για τις οποίες δεν υπάρχει δήλωση μίσθωσης -. 
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γ) Χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης για αποκατάσταση ζημιών σε 
εξοπλισμό και μέσα παραγωγής, προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ανάλογα με τη σοβαρότητα των 
ζημιών. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις, καθώς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που 
έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα και λειτουργούν νόμιμα σε περιοχές που έχουν πληγεί 
και που έχουν υποστεί υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από το σεισμό σε στοιχεία ενεργητικού, 
όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής, αποθηκευμένα προϊόντα 
κ.λπ..
Επιπλέον, οι ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του 
Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν 
δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και 
το Δημόσιο εν γένει, ή τα πιστωτικά ιδρύματα. 
Οι αιτήσεις υποβάλλονταν μέσω της πλατφόρμας «arogi.gov.gr», η οποία λειτουργεί με τη 
συμβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
Σε πρώτη φάση, η πλατφόρμα «arogi.gov.gr» άνοιξε την 6η Οκτωβρίου για αιτήσεις για 
περιοχές των Δήμων Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών – Αστερουσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης που έχουν πληγεί από τον σεισμό, όπως αυτές 
καθορίζονται στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις. 
Από 22 Οκτωβρίου 2021 προχώρησε και η δεύτερη φάση της διαδικασίας, επεκτείνοντας την 
περίμετρο των δικαιούχων που επλήγησαν από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 και 
επεκτείνοντας την προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την 15η Νοεμβρίου 2021.
Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 293, 295, 298) οι Κοινές 
Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, 
Επικρατείας, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τις οποίες 
άνοιξε – όπως είχε ανακοινωθεί – την 31η Ιανουαρίου 2022, εκ νέου η διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων για όσους επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 και επιθυμούν να 
λάβουν στήριξη μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr. Αρχικά ως προθεσμία υποβολής ή 
τροποποίησης (αλλαγή αιτούμενου ποσού ή ανάκληση) των αιτήσεων – ορίστηκε η 14η 
Φεβρουαρίου 2022, ενώ με νεότερες κοινές αποφάσεις (ΦΕΚ Β 635, 636, 637) δόθηκε 
παράταση στην προθεσμία έως και την 28η Φεβρουαρίου 2022.
Ειδικότερα, αίτηση ή τροποποίηση της ήδη υποβληθείσας αίτησης, μπορεί να κατατεθεί:
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(α) από επιχειρήσεις για προκαταβολή έναντι επιχορήγησης για τις ζημιές σε εξοπλισμό και 
μέσα παραγωγής,
(β) από φυσικά πρόσωπα για αποζημίωση οικοσκευής και
(γ) από ιδιοκτήτες κτιρίων για προκαταβολή έναντι στεγαστικής συνδρομής.
Συνεπώς, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
(α) πληγέντες από τον σεισμό δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους εξαιτίας 
διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν αλλαγές που έχουν επέλθει στη δήλωση της ακίνητης 
περιουσίας τους,
(β) πληγέντες από τον σεισμό επιθυμούν να επικαιροποιήσουν ή αναθεωρήσουν (ακόμα και 
να ανακαλέσουν) την αίτησή τους και
(γ) πληγέντες από τον σεισμό που δεν κατάφεραν να υποβάλουν αίτηση κατά τις δύο φάσεις 
υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα και επιθυμούν να υποβάλουν, μετά και την ολοκλήρωση 
του ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 
Παράλληλα με την αίτηση, για την πληρωμή των ενισχύσεων, οι δικαιούχοι υποβάλουν:
α) το δελτίο επανελέγχου του ακινήτου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο το κτίριο έχει κριθεί επικίνδυνο για χρήση 
(«ΚΟΚΚΙΝΟ») ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΟ») ή κατάλληλο για χρήση 
(«ΠΡΑΣΙΝΟ») με ελαφρές βλάβες από τον σεισμό ή
β) το δελτίο ταχείας αυτοψίας του ακινήτου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο το κτίριο έχει κριθεί μη κατοικήσιμο, σε περίπτωση 
που δεν έχει διενεργηθεί επανέλεγχος.
Τα εν λόγω έγγραφα θα πρέπει να τα υποβάλουν και όσοι δικαιούχοι είχαν υποβάλει αίτηση 
αλλά δεν είχαν υποβάλει τα σχετικά έγγραφα. 
Η διαδικασία για την πληρωμή και των υπόλοιπων δικαιούχων θα συνεχιστεί, ανάλογα με την 
πορεία διασταύρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ταχείας αυτοψίας ή επανελέγχου 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών των αιτήσεων που 
υποβάλλονται. 
Σημειώνεται ότι η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση πρώτης αρωγής στεγαστικής συνδρομής 
χορηγείται ως έναντι της στεγαστικής συνδρομής στους ιδιοκτήτες, κατά πλήρη ή ψιλή 
κυριότητα, κτιριακών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και λοιπών μη 
επαγγελματικής χρήσης κτιρίων, που υπέστησαν βλάβες από τον σεισμό της 27ης 
Σεπτεμβρίου 2021. Ο ιδιοκτήτης στη συνέχεια οφείλει να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια 
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υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συνοδευόμενη από τον απαιτούμενο 
σχετικό φάκελο, για την αποκατάσταση του κτιρίου, προκειμένου να κριθεί δικαιούχος 
στεγαστικής συνδρομής, με την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες εκδοθείσες κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, οριοθέτησης των 
πληγεισών περιοχών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.
Αντίστοιχα, η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση πρώτης αρωγής επιχορήγησης χορηγείται ως έναντι 
της επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
φορείς, που έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα και λειτουργούν νόμιμα σε περιοχές που 
έχουν πληγεί και που έχουν υποστεί υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού τους, οι οποίες 
προκλήθηκαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021. Στη συνέχεια πρέπει να 
υποβληθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, 
προκειμένου να διενεργηθεί εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών και να αποσταλούν οι 
σχετικές καταστάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τις διαδικασίες του 
ν.4797/2021. Με την πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής απόφασης, η προθεσμία υποβολής 
των στοιχείων στην Περιφέρεια παρατάθηκε ως 28.2.2022.
Επισημαίνεται ότι το ποσό της πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής συμψηφίζεται 
με το τελικό ποσό στεγαστικής συνδρομής που θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών, ενώ το ποσό της πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης για αποκατάσταση 
ζημιών σε επιχειρήσεις συμψηφίζεται με το ποσό της επιχορήγησης όπως θα προσδιοριστεί 
από το Υπουργείο Οικονομικών μετά την καταγραφή ζημιών από τις επιτροπές κρατικής 
αρωγής. 
Τόσο για την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, όσο και για την πρώτη αρωγή 
έναντι επιχορήγησης, αλλά και για την πρώτη αρωγή για αποζημίωση οικοσκευής 
επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ο λαβών την ενίσχυση δεν κριθεί τελικά δικαιούχος ή το 
ποσό που δικαιούται είναι μικρότερο, προβλέπεται η επιστροφή του συνολικού ποσού ή του 
υπερβάλλοντος ποσού στο Ελληνικό Δημόσιο. Αντιστοίχως, σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως 
το ποσό της ενίσχυσης επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν 
ποσό.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ισχύουν οι προβλέψεις του ν.4797/2021 αναφορικά με την 
επιχορήγηση επιχειρήσεων για αντιμετώπιση ζημιών σε στοιχεία ενεργητικού τους, κατόπιν 
οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, με την οποία συμψηφίζεται η πρώτη αρωγή.
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Ειδικότερα, προβλέπεται η επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες σε 
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που έχουν πληγεί, ίση με ποσοστό της 
εκτιμηθείσας ζημίας. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τη 
θεομηνία σε στοιχεία ενεργητικού, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά 
αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, 
μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων 
προϊόντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα. Η καταγραφή και εκτίμηση των 
ζημιών πραγματοποιείται από τις επιτροπές κρατικής αρωγής που συστήνονται με απόφαση 
του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. 
Επισημαίνεται δε ότι ειδικά για την Κρήτη, σε συνέχεια εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής 
Κρατικής Αρωγής, θα παρασχεθεί προκαταβολή έναντι της επιχορήγησης σε ποσοστό 25% 
επί της εκτιμηθείσας ζημιάς, αφαιρουμένου του ποσού της πρώτης αρωγής, ανάλογα με την 
πορεία ολοκλήρωσης των εκτιμήσεων και καταγραφών ζημιών από τις αρμόδιες επιτροπές 
κρατικής αρωγής και την αποστολή επιμέρους καταστάσεων στο Υπουργείο Οικονομικών από 
την Περιφέρεια. 
Tην 1.2.2022 δημοσιεύτηκε η πρώτη απόφαση προκαταβολής (12377ΕΞ2022/31.01.2022, 
Β΄323) για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των 
πληγέντων από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικού ποσού 127.525,47 
ευρώ η οποία και καταβλήθηκε σε 23 δικαιούχους. Επισημαίνεται ότι από την προκαταβολή 
αφαιρείται τυχόν πρώτη αρωγή που έχει ήδη καταβληθεί στις επιχειρήσεις μέσω της 
πλατφόρμας arogi.gov.gr. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ OIKONOMIΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Αβραμάκης Αντωνίου Ελευθέριος
2. Αναγνωστοπούλου Πέτρου Αθανασία (Σία)
3. Αυγέρη Πέτρου Θεοδώρα (Δώρα)
4. Αυλωνίτης Νικολάου Αλέξανδρος - Χρήστος
5. Βαρδάκης Δημητρίου Σωκράτης
6. Βαρεμένος Βασιλείου Γεώργιος
7. Γιαννούλης Ιωάννη Χρήστος
8. Ηγουμενίδης Εμμανουήλ Νικόλαος
9. Θραψανιώτης Μιχαήλ Εμμανουήλ
10. Κασιμάτη Γεωργίου Ειρήνη (Νίνα)
11. Καφαντάρη Φωτίου Χαρούλα (Χαρά)
12. Κόκκαλης Κωνσταντίνου Βασίλειος
13. Μάλαμα Ιωάννη Κυριακή
14. Μαμουλάκης Αντωνίου Χαράλαμπος (Χάρης)
15. Μουζάλας Ευστράτιου Ιωάννης
16. Μωραΐτης Χρήστου Αθανάσιος (Θάνος)
17. Νοτοπούλου Παναγιώτη Αικατερίνη (Κατερίνα)
18. Ξανθός Γεωργίου Ανδρέας
19. Ξενογιαννακοπούλου Διονυσίου Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα)
20. Παππάς Στυλιανού Νικόλαος
21. Πολάκης Πέτρου Παύλος
22. Πούλου Λεωνίδα Παναγιού (Γιώτα)
23. Ραγκούσης Νικολάου Ιωάννης
24. Σκουρλέτης Βασιλείου Παναγιώτης (Πάνος)
25. Σκουρολιάκος Λουκά Παναγιώτης (Πάνος)
26. Σκούφα Δημητρίου Ελισσάβετ (Μπέττυ)
27. Σπίρτζης Παναγιώτη Χρήστος
28. Τελιγιορίδου Ιωάννη Ολυμπία
29. Τζούφη Στεφάνου Μερόπη
30. Τσίπρας Ηρακλή Γεώργιος
31. Χατζηγιαννάκης Ευαγγέλου Μιλτιάδης
32. Χρηστίδου Δημητρίου Ραλλία
33. Ψυχογιός Κωνσταντίνου Γεώργιος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
3. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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