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Αθήνα,
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Fax
Email

: Πλατεία Κάνιγγος 20
: 10200
: 210 3825790
: 210 3843120
:ggb1@gge.gr

ΠΡΟΣ :

02-02-2021

Αριθ. Πρωτ. : 12696 - 02-02-2021
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 3365/18-01-2021 ερώτηση του βουλευτή κ.
Δημοσχάκη
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 3365/18-01-2021 ερώτησης του βουλευτή κ.
Αναστάσιου Δημοσχάκη, ως προς το πρώτο ερώτημα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας είναι αρμόδια να παράσχει την προβλεπόμενη
επιχορήγηση σε πληγείσες επιχειρήσεις, για ζημίες από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α΄17), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 19 του ν.4605/2019 (Α΄52) και το τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο του ν.4737/2020
(Α΄204).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω 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
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. Η τελευταία δε προέβλεψε και δυνατότητα
χορήγησης προκαταβολών.
Η διαδικασία ωστόσο εκκινεί σε συνέχεια της έκδοσης κοινής Υπουργικής Απόφασης για
την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, καθώς και της έκδοσης σχετικής κοινής
Υπουργικής Απόφασης καθορισμού αποζημίωσης της εκάστοτε θεομηνίας.
Ως προς την εξέλιξη έκδοσης των ως άνω πράξεων, αρμόδια να απαντήσουν είναι τα
Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών αντίστοιχα.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
κ.α.α.
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