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Δελτίο Τύπου
Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα
στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Ζήτησα τον λόγο για να ενημερώσω και για να λογοδοτήσω, εκ μέρους της Ελληνικής
Κυβέρνησης, για το τι πράξουμε σε 5 ημέρες στα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων από
τα ακραία καιρικά φαινόμενα του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός».
Και θα μιλήσω συγκεκριμένα:
1. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων.
Υπεγράφησαν χθες και εκδίδονται οι Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών
για την αναστολή όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών
υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, για έξι μήνες, στις
περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία, σε επίπεδο κοινότητας και δημοτικής ενότητας.
Ειδικότερα, για όσες από τις περιοχές των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής
βεβαιωμένων στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν ή έληξαν από
18/9/2020 έως 18/3/2021.
Παράλληλα, για το ίδιο χρονικό διάστημα, αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπροθέσμων
χρεών προς τη φορολογική διοίκηση των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν κύρια
κατοικία ή εγκατάσταση στις ανωτέρω περιοχές.
Επισημαίνεται ότι στις ως άνω οφειλές περιλαμβάνονται και αυτές που θα βεβαιωθούν
κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης (π.χ. ΕΝΦΙΑ), οι οποίες δεν καθίστανται
απαιτητές πριν από τις 18/3/2021.
2. Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή.
Εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας,
με αρχικό συνολικό ποσό 8.050.000 ευρώ, για την υλοποίηση του προγράμματος
κοινωνικής προστασίας, με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από
φυσικές καταστροφές.
Το ποσό αυτό είναι προκαταβολικό, και εκτιμάται ότι θα αυξηθεί με την εγκεκριμένη
πίστωση να φτάνει τα 20.000.000 ευρώ.
Υπενθυμίζουμε ότι προβλέπονται τα ακόλουθα:
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• Οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια
κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του.
• Εκτός αυτού του ποσού, οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες
ενισχύονται με επιπλέον 600 ευρώ.
• Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες για κάθε
μέλος τους, που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.
• Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή ή την
αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας.
• Οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία από τραυματισμό
στη φυσική καταστροφή.

3. Αποζημιώσεις σε υποδομές.
Εκδόθηκαν οι αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Χρηματοδότηση Δήμων και
Περιφερειών, με συνολικό ποσό 27.900.000 ευρώ, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση
ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αποζημιώσεων για υποδομές από το Υπουργείο Υποδομών
(μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), ύψους 1.000.000 ευρώ ανά Δήμο,
απαιτείται η κατάθεση τεχνικών δελτίων από τους Δήμους, και αναμένεται να φτάσει τα
22.000.000 ευρώ.
4. Αποζημιώσεις σε αγρότες.
Τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ σε όλη τη χώρα καταγράφουν τις ζημιές και τις απώλειες, με την
κατεύθυνση να καταγράφουν όλες τις ζημιές, είτε πρόκειται για αυτές που καλύπτονται
από τον ΕΛΓΑ, είτε πρόκειται για αυτές που μπορούν να καλυφθούν μέσω των κρατικών
οικονομικών ενισχύσεων, είτε πρόκειται και για αυτές που ‐ προς το παρόν ‐ δεν
προβλέπεται δυνατότητα αποζημίωσης.
5. Εφάπαξ ενίσχυση, με τη μορφή επιδόματος, σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που
έχουν πληγεί.
Με διάταξη στο σημερινό σχέδιο νόμου, προβλέπεται χορήγηση έκτακτης εφάπαξ
ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, η οποία ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα
στο ποσό των 5.000 ευρώ ανά κατοικία και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, των οποίων
η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
Δρομολογείται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η δημιουργία
της σχετικής πλατφόρμας.
6. Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες.
Βελτιώνουμε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ώστε να επιταχυνθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η
διαδικασία επιχορήγησης των επιχειρήσεων, με βασικά συστατικά:
1ον. Τη σημαντική διεύρυνση της περιμέτρου των στελεχών που δύνανται να συμμετέχουν
στις αρμόδιες επιτροπές ελέγχου, προβλέποντας την ευχέρεια αξιοποίησης στελεχών από
τον Δημόσιο Τομέα, καθώς και από τους επίσημους επιστημονικούς συμβούλους του
Δημοσίου.
2ον. Τη διαμόρφωση ενός ευέλικτου σχήματος ως προς την προώθηση των ζημιών των
πληττόμενων επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και καταβολή της επιχορήγησης, ώστε να
τροφοδοτείται η διαδικασία ανά τακτά και σύντομα διαστήματα και να προχωρά
(υπεγράφη η σχετική Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών).
3ον. Τη χορήγηση προκαταβολής ως μέρος της επιχορήγησης ‐ όπως αυτή έχει προκύψει
από την επιτροπή ελέγχου ‐ προς τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τη θεομηνία, με
την προκαταβολή να αφορά μέρος της αρχικώς εκτιμηθείσας ζημιάς, η οποία και θα
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εκκαθαριστεί με το τελικό ποσό κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (υπεγράφη η
σχετική Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών).
4ον. Την ανάθεση στα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών του Υπουργείου
Οικονομικών, στις έδρες των πληττόμενων από τη θεομηνία περιφερειακών ενοτήτων, της
ενημέρωσης των πολιτών για τα έγγραφα που απαιτούνται και τις σχετικές διαδικασίες για
την επιχορήγηση των πληττόμενων επιχειρήσεων.
5ον. Τον ορισμό τηλεφωνικής γραμμής ενημέρωσης και καθοδήγησης στη Γενική
Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής ως προς τα προβλεπόμενα έγγραφα και τις διαδικασίες
για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων.
7. Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, για την
αποκατάσταση κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της οριοθετημένης περιοχής.
Έχουν ξεκινήσει με εντατικούς ρυθμούς οι σχετικές καταγραφές, στο πλαίσιο συνεργασίας
και με τις υπηρεσίες των δήμων.
8. Αναστολή ή ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων στους πολίτες των Δήμων που έχουν
πληγεί.
Επικοινωνήσαμε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, εξετάζονται κατά περίπτωση και θα
δρομολογηθούν άμεσα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τα πιστωτικά ιδρύματα.
Υπήρξε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης, στις 21 Σεπτεμβρίου.
9. Επιχειρήσεις των Δήμων που έχουν πληγεί θα συμμετέχουν στην Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 4, ώστε να ενισχυθεί σε κάθε περίπτωση η ρευστότητά τους.
Ειδικά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους
δήμους που έχουν πληγεί, δεν απαιτείται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στον 4ο
κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής η μείωση ποσοστού τζίρου και η χρήση ταμειακής
μηχανής.
10. Αναστολή, για ένα έτος, πλειστηριασμών και κατασχέσεων επί της κινητής ή ακίνητης
περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων στις πληγείσες περιοχές.
Με διάταξη στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του παρόντος και έως 30.9.2021, η διενέργεια κάθε
πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών
προσώπων.
Η αναστολή καταλαμβάνει ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, τη διενέργεια πλειστηριασμών,
κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες
άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες
αναγκαστικής εκτέλεσης.
11. Προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές μέχρι την αποκατάσταση
των ζημιών εντός του επόμενου τριμήνου, με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης 534
ευρώ στους εργαζόμενους που θα τεθούν σε αναστολή σύμβασης.
Με διάταξη στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, οι επιχειρήσεις‐εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, στις πληττόμενες
περιοχές, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των
εργαζομένων τους, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί.
Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με το
παρόν, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
ποσού 534 ευρώ.
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12. Διευκολύνσεις μέσω παρατάσεων σε διαδικασίες και προθεσμίες του Υπουργείου
Οικονομικών.
Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά, παράλληλα με την αναστολή στις φορολογικές
υποχρεώσεις, σε παρατάσεις ως προς τις καταληκτικές προθεσμίες μέτρων στήριξης από τις
επιπτώσεις του κορονοϊού, όπως ο τρίτος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής και η
αποζημίωση ειδικού σκοπού Ιουλίου, προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, εκδόθηκε η τροποποίηση της ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται η λήξη της
προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον τρίτο κύκλο της επιστρεπτέας
προκαταβολής ως τις 28 Σεπτεμβρίου 2020.
Επίσης, εκδόθηκε η τροποποίηση της ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται η λήξη της
προθεσμίας καταχώρησης των δικαιούχων για την αποζημίωση ειδικού σκοπού ως τις 28
Σεπτεμβρίου 2020.
Εργαζόμαστε μεθοδικά, γρήγορα και συνεκτικά, ώστε, το ταχύτερο δυνατόν, κατά τον
βέλτιστο τρόπο, να διοχετεύσουμε πόρους στους πληγέντες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
και να ανακουφίσουμε, όσο είναι εφικτό, τους συμπατριώτες μας.
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