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Πειραιάς, 11 Αυγούστου 2021 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ 
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Αναλυτικά τα κονδύλια στήριξης θα χρηματοδοτήσουν τις εξής παρεμβάσεις: 

 

1ον. Παροχή Στεγαστικής Συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την 

αποκατάσταση κτιρίων και αποζημιώσεις για οικοσκευή νοικοκυριών 

Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχεται – άμεσα – ως πρώτη αρωγή: 

 

Για κατοικίες: 

• Για κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς 20.000 ευρώ, εκ των οποίων 

14.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή και 6.000 ευρώ η 

αποζημίωση για την οικοσκευή. 

• Για κατοικίες που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές 

ζημίες που τις καθιστούν προσωρινά μη κατοικήσιμες 12.000 ευρώ, εκ των οποίων 

8.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή και 4.000 ευρώ η 

αποζημίωση για την οικοσκευή. 

• Για κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμες 5.000 

ευρώ, εκ των οποίων 3.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη Στεγαστική 

Συνδρομή και 2.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή. 

Για λοιπά κτίσματα και επιχειρηματικά ακίνητα: 

• Για κτίρια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς προκαταβολή 14.000 ευρώ για τη 

Στεγαστική Συνδρομή. 

• Για κτίρια που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές 

ζημίες που τα καθιστούν προσωρινά μη λειτουργικά προκαταβολή 8.000 ευρώ για 

τη Στεγαστική Συνδρομή. 

• Για κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες αλλά είναι λειτουργικά προκαταβολή 

3.000 ευρώ για τη Στεγαστική Συνδρομή. 

2ον. Επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά 

Η άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής για επιχειρήσεις που διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών, χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων 

και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, 

εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα, ως εξής: 

• 8.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς,  

• 4.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις δεν έχουν καταστραφεί 

ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που καθιστούν προσωρινά μη 

δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και  

• 2.000 ευρώ σε λοιπές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σε 

εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα ή οχήματα, αλλά είναι λειτουργικές. 

Επίσης προβλέπεται η χορήγηση πρώτης αρωγής για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν 

έχουν υποστεί ζημίες οι εγκαταστάσεις τους ή δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις και έχουν 

υποστεί ζημία σε πολυετείς καλλιέργειες, ως εξής: 

• 4.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις άνω των 50 στρεμμάτων,  

• 2.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις μεταξύ 10 και 50 στρεμμάτων και  

• 1.000 ευρώ για μικρότερες καλλιέργειες.  
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3ον. Απαλλαγή για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων, του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας 

Προκαταβολής 

Οι πληττόμενες από τις πυρκαγιές επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν 

υποστεί ζημίες που τις καθιστούν μη λειτουργικές, απαλλάσσονται από την αποπληρωμή του 

επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Η απαλλαγή γίνεται με την έκδοση 

σχετικής βεβαίωσης, κατόπιν εξέτασης της ζημίας από τις επιτροπές των Περιφερειών. 

 

4ον. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ 

Τα ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα, αγροκτήματα), που έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί 

ολοσχερώς ή έχουν υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, 

απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του 2021, του 2022 και του 2023, δηλαδή απαλλάσσονται 

για μία τριετία. Η εν λόγω διαδικασία θα δρομολογηθεί αρχικά μέσα από την ίδια πλατφόρμα 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, και κατόπιν θα πιστοποιείται με την εξέταση του 

φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

 

5ον. Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης 

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών 

και Μεταφορών, σε συνέχεια της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, δίδεται επιδότηση 

ενοικίου/συγκατοίκησης από 300 έως 500 ευρώ μηνιαίως, για την κάλυψη δαπανών 

προσωρινής στέγασης των μόνιμων κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις 

πυρκαγιές. 

 

6ον. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων 

Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν και είναι δικαιούχοι των μέτρων της 

στεγαστικής συνδρομής ή/και της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, αναστέλλεται η 

πληρωμή όλων των εκκρεμών – βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων – φορολογικών 

υποχρεώσεων για 6 μήνες. 

 

7ον. Αναστολή ασφαλιστικών εισφορών 

Αντίστοιχα, με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δίνεται η 

δυνατότητα να ανασταλούν για 6 μήνες οι ασφαλιστικές εισφορές των πληττόμενων 

επιχειρήσεων και επιτηδευματιών. 

 

8ον. Αναστολή δανειακών υποχρεώσεων 

Σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών δρομολογείται, από μέρους των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, η αναστολή πληρωμής κάθε μορφής ενήμερων υποχρεώσεων για 

τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν και είναι δικαιούχοι των μέτρων της 

στεγαστικής συνδρομής ή/και της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις. 

 

9ον. Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης 

Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις νομικές οντότητες που επλήγησαν και 

είναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συνδρομής ή/και της επιχορήγησης για τις 

επιχειρήσεις, αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της 

κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους. 

 

10ον. Επιπλέον μέτρα για τη στήριξη των ανέργων θα ανακοινωθούν από το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

11ον. Επιχορήγηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Αποκατάσταση των Υποδομών 
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Προχωράμε σε άμεση ενίσχυση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την 

αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν καταστροφές και για τα πρώτα έργα 

ανασυγκρότησης των περιοχών που έχουν πληγεί, ύψους αρχικά 20 εκατ. ευρώ. 

 

12ον. Επιπλέον μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που 

βρίσκονται στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού 

της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας 

Τα μέτρα: 

• αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων,  

• αναστολής ασφαλιστικών εισφορών, 

• αναστολής δανειακών υποχρεώσεων και 

• αναστολής διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, 

ισχύουν για το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων στους δύο πληττόμενους 

Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποστεί μεμονωμένα 

ζημίες από την πυρκαγιά. Επιπλέον, ειδικά για το 2021, το σύνολο των ακινήτων που 

βρίσκονται σε αυτούς τους δύο πληττόμενους Δήμους, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ. 

 

Στο πλαίσιο πολιτικής προστασίας και αποκατάστασης φυσικού πλούτου υλοποιούνται άμεσα 

οι εξής μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες: 

 

1ον. Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» 

Η συνολική χρηματοδότησή του είναι ύψους 1,76 δισ. ευρώ, με 595 εκατ. ευρώ να 

προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 408 εκατ. ευρώ από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και 757 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027. 

Μεταξύ άλλων προβλέπονται: 

• Προμήθεια ελικοπτέρων και αεροσκαφών πυρόσβεσης. 

• Προμήθεια ελικοπτέρων μεταφοράς προσωπικού και ομάδων πρώτης απόκρισης. 

• Αγορά υπερσύγχρονων οχημάτων για το Πυροσβεστικό Σώμα και ειδικά μέσα 

περιπολίας.  

• Πλωτά μέσα διάσωσης και μεταφοράς ασθενών.  

• Πτυσσόμενες γέφυρες για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. 

• Εναέρια κέντρα διοίκησης και συντονισμού και προμήθεια σμηνών drones. 

• Προμήθεια υπερσύγχρονων ευφυών συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. 

• Προμήθεια συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικές και ανθρωπογενείς 

καταστροφές. 

• Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου.  

• Δημιουργία 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας και 

64 Τοπικών Κέντρων Επιχειρήσεων.  

2ον. Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης και υλοποίηση Αντιπλημμυρικών Έργων 

Έχουν – αρχικά – προβλεφθεί 224 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

για την αναδάσωση 165.000 στρεμμάτων. 

 

3ον. Έκδοση πράσινου ομολόγου 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πρώτη έκδοση ενός τέτοιου κρατικού τίτλου μεσο-

μακροχρόνιας διάρκειας θα αποτελέσει μέρος της εκδοτικής στρατηγικής του Ελληνικού 

Δημοσίου για το επόμενο έτος. 


