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Μέτρα αποζημίωσης και στήριξης νοικοκυριών
και επιχειρήσεων που πλήττονται από τις
πυρκαγιές

Άμεση παροχή στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωση οικοσκευών
Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για τη στεγαστική συνδρομή (80% δωρεάν
κρατική αρωγή και 20% άτοκο δάνειο, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου),
παρέχεται – άμεσα – πρώτη αρωγή

Κατοικίες:
 Για κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς 20.000 ευρώ, εκ των οποίων 14.000 ευρώ είναι η
προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή και 6.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.
 Για κατοικίες που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που τις
καθιστούν προσωρινά μη κατοικήσιμες 12.000 ευρώ, εκ των οποίων 8.000 ευρώ είναι η προκαταβολή

για τη Στεγαστική Συνδρομή και 4.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.
 Για κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμες 5.000 ευρώ, εκ των
οποίων 3.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή και 2.000 ευρώ η αποζημίωση

για την οικοσκευή.

Άμεση παροχή στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωση οικοσκευών
Λοιπά κτίσματα και επιχειρηματικά ακίνητα:
 Για κτίρια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς προκαταβολή 14.000 ευρώ για τη Στεγαστική
Συνδρομή.
 Για κτίρια που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που τα
καθιστούν προσωρινά μη λειτουργικά προκαταβολή 8.000 ευρώ για τη Στεγαστική Συνδρομή.
 Για κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες αλλά είναι λειτουργικά προκαταβολή 3.000 ευρώ για
τη Στεγαστική Συνδρομή.

Άμεση παροχή στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωση οικοσκευών
Διαδικασία χορήγησης:
 Θα ανοίξει πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της διαδικτυακής πύλης
arogi.gov.gr, όπου οι πολίτες θα καταθέτουν, με υπεύθυνη δήλωσή τους, για κάθε ακίνητο, την έκταση
της ζημίας που έχει υποστεί.
 Η πλατφόρμα θα ανοίξει τις αμέσως επόμενες ημέρες, και η καταβολή της πρώτης αρωγής θα
ξεκινήσει εντός των επόμενων εβδομάδων.
 Παράλληλα, θα γίνεται η καταγραφή των ζημιών από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και

θα προσδιοριστεί το τελικό ποσό της ζημίας, κατόπιν υποβολής φακέλου του πληττόμενου.
 Το επιπλέον ποσό για Στεγαστική Συνδρομή θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση εξέτασης του
φακέλου, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί φάκελος ή προσδιοριστεί μικρότερο ύψος ζημίας σε

σχέση με την προκαταβολή, η διαφορά θα λογιστεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά
Άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής για επιχειρήσεις που διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις,
συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών, χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων και των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα
παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα, ως εξής:
 8.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς,
 4.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν
υποστεί σοβαρές ζημίες που καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής

δραστηριότητας και
 2.000 ευρώ σε λοιπές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες,
εμπορεύματα ή οχήματα, αλλά είναι λειτουργικές.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά
Επίσης, προβλέπεται η άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν
υποστεί ζημίες οι εγκαταστάσεις τους ή δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις και έχουν υποστεί ζημία σε
πολυετείς καλλιέργειες, ως εξής:
 4.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις άνω των 50 στρεμμάτων,
 2.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις μεταξύ 10 και 50 στρεμμάτων και
 1.000 ευρώ για μικρότερες καλλιέργειες.

Σημειώνεται ότι το ασφαλισμένο στον ΕΛΓΑ ζωικό κεφάλαιο αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τον κανονισμό του.
Για τις μονοετείς καλλιέργειες, σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ και τον ΕΛΓΑ, δρομολογείται η άμεση

αντιμετώπιση των ζημιών τους, στο πλαίσιο των εξατομικευμένων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης
 Επιστρεπτέα προκαταβολή.

• Απαλλαγή

για

τις

πληττόμενες

επιχειρήσεις,

συμπεριλαμβανομένων

και

αγροτικών

εκμεταλλεύσεων, του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
 ΕΝΦΙΑ.

• Τα ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα, αγροκτήματα), που έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί
ολοσχερώς ή έχουν υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται
από τον ΕΝΦΙΑ του 2021, του 2022 και του 2023.

 Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης.
 Αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων και διενέργειας πράξεων
αναγκαστικής εκτέλεσης.
 Επιχορήγηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποκατάσταση των Υποδομών.

Επιπλέον παρεμβάσεις στήριξης σε Δήμους της Εύβοιας
 Τα μέτρα αναστολής φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και
διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης ισχύουν για το σύνολο των φυσικών και νομικών
προσώπων στους πληττόμενους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποστεί μεμονωμένα ζημίες από την
πυρκαγιά.
 Επιπλέον, ειδικά για το 2021, το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται σε αυτούς τους δύο Δήμους,
απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ.

 Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε αυτούς τους Δήμους μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις
συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, μέχρι και για διάστημα 3 μηνών.

Μέτρα ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας και
αποκατάστασης του φυσικού πλούτου της
χώρας

Αξιοποίηση διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων μέχρι το 2027

16 δισ. ευρώ
10,5 δισ. ευρώ
Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας

5,5 δισ. ευρώ
ΕΣΠΑ

Πράσινη Μετάβαση

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Εθνικό πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ»
Μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

 Προμήθεια ελικοπτέρων και αεροσκαφών πυρόσβεσης.
 Προμήθεια ελικοπτέρων μεταφοράς προσωπικού και ομάδων πρώτης απόκρισης.
 Αγορά υπερσύγχρονων οχημάτων για το Πυροσβεστικό Σώμα και ειδικά μέσα περιπολίας.

 Πλωτά μέσα διάσωσης και μεταφοράς ασθενών.
 Πτυσσόμενες γέφυρες για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.
 Εναέρια κέντρα διοίκησης και συντονισμού και προμήθεια σμηνών drones.
 Προμήθεια υπερσύγχρονων ευφυών συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.
 Προμήθεια συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.
 Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου.
 Δημιουργία 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων.

Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων
 Έχουν – αρχικά – προβλεφθεί 224 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την
αναδάσωση.
 Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί 110 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για
επενδύσεις πολλαπλών χρήσεων, με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων πλημμύρας, την παροχή
νερού για αρδευτικούς σκοπούς σε περιοχές με μεγάλη ξηρασία κατά τη θερινή περίοδο και την
ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης υδάτων.
 Επιπρόσθετα, προβλέπονται άλλα 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

για δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας.
 Παράλληλα, δρομολογούνται, μέσω ΕΣΠΑ, πρόσθετες δράσεις για την βιοποικιλότητα, ύψους 1,5
δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν και αναδασώσεις.

Έκδοση πράσινου ομολόγου
 Tο Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους,
αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους του δανειακού και διαχειριστικού
προγράμματος για το τρέχον έτος, ξεκίνησε έρευνα, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, από τις αρχές
Ιουνίου 2021, για τη δημιουργία πλαισίου έκδοσης ελληνικών κρατικών χρεογράφων τα πιστωτικά
έσοδα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για έργα, δράσεις και προγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου
με αποκλειστικό προσανατολισμό στην πράσινη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.
 Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πρώτη έκδοση ενός τέτοιου κρατικού τίτλου θα αποτελέσει μέρος της

εκδοτικής στρατηγικής του Ελληνικού Δημοσίου για το επόμενο έτος.

