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ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 358/11-11-2020 αναφορά του βουλευτή κ. Ζεμπίλη
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 358/11-11-2020 αναφοράς του βουλευτή κ.
Αθανασίου Ζεμπίλη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,
σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α΄17) προβλέπεται παροχή
επιχορήγηση σε πληγείσες επιχειρήσεις, για ζημίες από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες.
Το ως άνω άρθρο, με αφορμή και την θεομηνία «ΙΑΝΟΣ», τροποποιήθηκε με το
τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο του ν.4737/2020 (Α΄204) και πλέον προβλέπεται ότι η
επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού όπως κτιριακές
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και
ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου, και
αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.
Η ως άνω τροποποίηση, ως γενική διάταξη νόμου, καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων
που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2459/1997 και όχι συγκεκριμένη περιοχή
ή συγκεκριμένη θεομηνία.
Η επιχορήγηση δίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ΥΑ 20725/8979
(Β΄1207/2011), όπως τροποποιήθηκε από τις ΓΔΟΠ 0811ΕΞ 2017 (Β΄1927) και
107541ΕΞ2020/25-9-2020 (Β΄4181) όμοιες.
Δυνάμει της τελευταίας τροποποίησης, η οποία ως γενική επίσης καλύπτει το σύνολο των
περιπτώσεων που υπάγονται σε αυτή, μεταξύ των άλλων προβλέπεται:
 Διαδικασία υποβολής ανά δεκαπενθήμερο από τις αρμόδιες
καταστάσεων πληγεισών επιχειρήσεων, προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Περιφέρειες

 Χορήγηση προκαταβολής, χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών, έναντι του
συνολικού ποσού της επιχορήγησης. Η προκαταβολή συνίσταται σε ποσοστό της κατά
περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και
αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας.

Η ως άνω δυνατότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3Α της ΥΑ, παρέχεται σε εξαιρετικές
περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες τόσο σε αριθμό
πληγεισών επιχειρήσεων όσο και σε μέγεθος καταστροφής.
Με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6402/Α325/28-8-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄3775)
οριοθετήθηκε η περιοχή από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Για την καταβολή των επιχορηγήσεων προηγείται η έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης
καθορισμού αποζημίωσης της εκάστοτε θεομηνίας. Ως προς την εξέλιξη έκδοσης της ως
άνω πράξης, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
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