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ΚΟΙΝ:

Βουλευτή κ. Αθανάσιο Ζεμπίλη
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 358/11.11.20 αναφορά
Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 358/11.11.20 αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.
Αθανάσιος Ζεμπίλης, σας γνωρίζουμε ότι :
Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την
αποζημίωση επιχειρήσεων (επιχορήγηση επί της ζημίας για κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό,
πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής,
συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία
κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα) από θεομηνίες κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν.2459/97
όπως ισχύει, με έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης (κ.υ.α) των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Υποδομών και Μεταφορών.
Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι :
α) η έκδοση κ.υ.α. οριοθέτησης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, με επισπεύδον το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών, με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές και
β) η καταγραφή ζημιών των εν λόγω επιχειρήσεων από την αρμόδια Περιφέρεια.
Ωστόσο, σε συνέχεια των πρόσφατων εκτεταμένων καταστροφών που έλαβαν χώρα σε περιοχές
της επικράτειας από την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, δρομολογήθηκαν βελτιώσεις
του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ώστε να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία
επιχορήγησης των πληγεισών επιχειρήσεων.
Ειδικότερα:
1. Με το άρθρο 6 του ν.4728/20 (Α’186) τροποποιήθηκε το άρθρο 36 του ν. 2459/97, ώστε να
δίνεται πλέον η δυνατότητα στελέχωσης των επιτροπών καταγραφής ζημιών με μόνιμους και
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλους υπηρεσιών του δημόσιου και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και
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του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), εφόσον το προσωπικό των περιφερειών που
συμμετέχει στις Επιτροπές δεν επαρκεί για την έγκαιρη καταγραφή των ζημιών.
Επιπλέον, με το άρθρο 40 του ν.4753/2020 (Α΄227) τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 36 του
ν.2459/97, δίνοντας τη δυνατότητα στελέχωσης των ανωτέρω επιτροπών και με μέλη του
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ).
2. Με την αριθ. 107541 ΕΞ 2020/25.09.2020 (Β΄4181) απόφαση τροποποιήθηκε η
υπ’ αριθ.: 20725/Β.979/10.05.2011 (Β’ 1207) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του
ν. 2459/1997», όπως ισχύει, ώστε σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου παρατηρούνται
σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες τόσο σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων όσο και σε
μέγεθος καταστροφής, να μπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της
επιχορήγησης.
Παράλληλα, για την επιτάχυνση της διαδικασίας, προβλέφθηκε η δυνατότητα οι Περιφέρειες
να υποβάλλουν ανά δεκαπενθήμερο στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Οικονομικών,
κατάσταση με τις επιχειρήσεις που επλήγησαν και για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση
και καταγραφή των ζημιών, ώστε να εκδίδονται ΚΥΑ για προκαταβολή έναντι επιχορήγησης
ανάλογα με την πρόοδο καταγραφής ζημιών.
3. Επιπλέον για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών απαιτείται πλέον η προσκόμιση
Πιστοποιητικού Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης των τελευταίων τριών μηνών, έναντι του
ενός μήνα που ίσχυε.
4. Με το αρ. 123369 ΕΞ 2020/29.10.2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ Ω1Σ7Η-ΞΡ2) παρασχέθηκαν διευκρινίσεις για την
εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.2459/1997.
Σημειώνουμε ότι, για τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν την 9η Αυγούστου 2020 και έπληξαν
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, έχουν εκδοθεί οι εξής κ.υ.α: α) η κ.υ.α.
οριοθέτησης περιοχών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής με αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./6402/Α325/28.08.2020 (Β΄3775), με την οποία παρέχεται στεγαστική συνδρομή η οποία
συνίσταται από 60% Δωρεάν Κρατική Αρωγή και 40% Άτοκο Δάνειο και β) η κ.υα.
136902ΕΞ2020/1-12-2020 (Β΄ 5301) με την οποία χορηγείται προκαταβολή ύψους 543.935,00
ευρώ έναντι του συνολικού ποσού επιχορήγησης, σε επιχειρήσεις που είχαν πληγεί από τις
ανωτέρω πλημμύρες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γ. Ζαββού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
4. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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