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Ο Πρόεδρος Βασίλης Κορκίδης, το Δ.Σ. και όλα τα μέλη του Ε.Β.Ε.Π., αλλά και σύσσωμος ο 
επιχειρηματικός κόσμος, εκφράζουμε τη βαθύτατη οδύνη μας και τη συμπαράστασή μας στις 
οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις φονικές πυρκαγιές που έπληξαν την 
Δυτική και Ανατολική Αττική. 

Το Ε.Β.Ε.Π., ευαισθητοποιημένο, αρωγός στους συνανθρώπους μας απέναντι στα προβλήματα υγείας 
και επιβίωσης, και τις σημαντικές ελλείψεις που προέκυψαν στις περιοχές που επλήγησαν από τις 
φωτιές, σε ένδειξη συμπαράστασης, ενώνει τις δυνάμεις του με το Περιφερειακό Επιμελητηριακό 
Συμβούλιο Αττικής, το Ε.Β.Ε.Α. και τα άλλα Επιμελητήρια της Χώρας ώστε να προχωρήσουμε, 
συλλογικά και συντονισμένα, στις ακόλουθες άμεσες ενέργειες: 

• Καλούμε τις επιχειρήσεις - μέλη μας για τη στήριξη, τόσο των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων 
που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς, όσο και των κατοίκων των περιοχών, όπως 
ήδη έπραξε το Ε.Β.Ε.Π., να συνεισφέρουν οικονομικά, καταθέτοντας χρήματα για τη βοήθεια των 
πυροπαθών, στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που άνοιξε το Ε.Β.Ε.Α.:  
Εθνική Τράπεζα, Αριθμός Λογαριασμού: 040/015702-35, με επωνυμία «ΕΒΕΑ-ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ» & 
με ΙΒΑΝ «GR2801100400000004001570235»  
 

• Καλούμε τις επιχειρήσεις-μέλη μας να προσφέρουν, πέρα από οικονομική βοήθεια, μόνο τα 
απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης (νερό, χυμούς, ξηρά τροφή κ.ά.) για την ανακούφιση των 
πληγέντων, κατόπιν συνεννόησης με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, στο τηλέφωνο 210-
4819001. Τα είδη πρώτης ανάγκης που απαιτούνται και μπορούν να διαχειριστούν οι Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας και των Δήμων θα πρέπει να παραδίδονται στο Κέντρο Logistics της 
Περιφέρειας της Αττικής, στο Δέλτα Φαλήρου. 

• Καλούμε, όσους επιθυμούν, να δώσουν αίμα για τους εγκαυματίες συμπολίτες μας που 
νοσηλεύονται και, εφόσον υπάρχει ανάγκη συγκεκριμένης ομάδας αίματος και παραγώγων 
αυτού, να απευθύνεστε στα κέντρα αιμοδοσίας των εξής νοσοκομείων: 
- Γ.Ν. «Ελπίς» 
- Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» 
- Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο» 

• Καλούμε, επίσης, όλες τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές στη Δυτική Αττική, να 
επικοινωνήσουν με το Ε.Β.Ε.Π., στο 210 4179480 και για την Ανατολική Αττική, να 
επικοινωνήσουν με το Ε.Β.Ε.Α., στο τηλέφωνο 210 3622158 προκειμένου να ενημερωθούν για 
τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για την καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν. 

• Γνωρίζουμε ότι για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και κάθε φορολογούμενο των περιοχών 
που επλήγησαν, τα αρμόδια Υπουργεία αποδέχθηκαν τα αιτήματά μας για μέτρα οικονομικής 
ανακούφισης. Αναλυτικότερα, το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων ανακοίνωσαν ότι, για τη διευκόλυνση των πληγέντων από τις πρόσφατες καταστροφικές 
πυρκαγιές στις περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, προχωρούν στις ακόλουθες 
ενέργειες: 

• Για τους φορολογούμενους, που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και στη Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, 
προωθούνται διατάξεις για: 

- Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού 
έτους 2017 έως και Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018. 



- Καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 σε τέσσερις 
μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση έως και 28 Σεπτεμβρίου 2018, δεύτερη δόση έως και 31 
Οκτωβρίου 2018, τρίτη δόση έως και 30 Νοεμβρίου 2018 και τέταρτη και τελευταία δόση έως και 
31 Δεκεμβρίου 2018, 
- Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού 
έτους 2017 έως και Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018. 
- Καταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 σε τρεις 
μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση έως και 31 Οκτωβρίου 2018, δεύτερη δόση έως και 30 
Νοεμβρίου 2018 και τρίτη και τελευταία δόση έως και 31 Δεκεμβρίου 2018. 
Επιπλέον, για τους φορολογούμενους που υπάγονται στις δύο παραπάνω ΔΟΥ, προωθούνται 
αποφάσεις για: 
- Παράταση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, των οποίων η προθεσμία έληγε την 31 Ιουλίου 2018, έως 
και 28 Σεπτεμβρίου 2018, με αντίστοιχη παράταση καταβολής του φόρου. 
- Παράταση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων έως και 28 Σεπτεμβρίου 2018. 
- Παράταση για την υποβολή μεταβολών στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), τα οποία 
επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές έως τέλος του τρέχοντος έτους. 
 
• Για τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών, προωθείται απόφαση για την αναστολή 

καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, που έληξαν ή θα λήξουν εντός εξαμήνου από την έκδοσή 
της. Περαιτέρω, προωθούνται διατάξεις, που προβλέπουν απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ του 
έτους, κατά το οποίο επήλθε η καταστροφή, για τα ακίνητα, που βρίσκονται σε περιοχές οι 
οποίες πλήττονται από πυρκαγιά και έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή υποστεί λειτουργικές 
ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα. 

• Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) αποφάσισε, επίσης, μία σειρά μέτρων στήριξης με 
αναστολή πληρωμής δόσεων για πιστωτικές κάρτες και δάνεια, για χρονικό διάστημα 6-12 
μήνες και την εξάμηνη επιμήκυνση του χρόνου αναγγελίας στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. Αποφάσισε, 
επιπλέον, την αποχή από κάθε ενέργεια είσπραξης και αναστολή πλειστηριασμών, μέχρι το 
τέλος του 2018. 

 


