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ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ  

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 

 

Μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τα τελευταία 24ωρα πολλές 

περιοχές της χώρας μας, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Υποδομών και 

Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης  προέβησαν την 6η Αυγούστου 2021, με σχετική 

ανακοίνωσή τους σε Δελτίο Τύπου, στην ανακοίνωση μέτρων στήριξης νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Ειδικότερα, προέβλεψαν μέτρα στους 

ακόλουθους άξονες δράσης: 

 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των πρώτων αναγκών  των νοικοκυριών 

που έχει πληγεί η κύρια κατοικία τους (ποσού 600 ευρώ). 

 Επιπλέον ενίσχυση (ποσού 600 ευρώ) σε πολύτεκνες οικογένειες. 

 Επιπρόσθετη ενίσχυση ( ποσού 600  ευρώ) για κάθε μέλος της πληγείσας 

οικογένειας που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. 

 Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ για την επισκευή ή 

αντικατάσταση οικοσκευής τους και ποσού 4.500 ευρώ σε άτομα που 

υπέστησαν αναπηρία από τραυματισμό στην πυρκαγιά. 

 

2. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής, αποτελούμενη κατά 80% από δωρεάν 

κρατική αρωγή και κατά 20% από άτοκο δάνειο με την εγγύηση του Ελληνικού 

Δημοσίου, στους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων προκειμένου να 

αποκαταστήσουν τα πληγέντα κτίρια, μετά από οριοθέτηση των περιοχών 

που έχουν πληγεί. 

 Επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης.  

 Φιλοξενία των πυρόπληκτων σε ξενοδοχειακές μονάδες. 
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΩΝ 

 Αναστολή για 6 μήνες των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων 

φορολογικών υποχρεώσεων τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των 

επιχειρήσεων που πλήττονται. 

 Αναστολή από την καταβολή ΕΝΦΙΑ του έτους εντός του οποίου επήλθε η 

καταστροφή. 

 Αναστολή και ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών των πληττόμενων επιχειρήσεων 

 Αναστολή για 6 μήνες της διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. 

 Επιχορήγηση μέρους της ζημίας των επιχειρήσεων μετά από εκτίμηση των ζημιών 

από σχετική επιτροπή. 

 

4. ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

 Στήριξη των αγροτών των οποίων η παραγωγή επλήγη από τις πυρκαγιές από 

τον ΕΛ.Γ.Α. 

 Διαμόρφωση χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη περιπτώσεων 

πληγέντων αγροτών και παραγωγών του πρωτογενούς τομέα που δεν 

εντάσσονται σε αυτούς που αποζημιώνονται από τον ΕΛ.Γ.Α.  

 

5. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Κήρυξη όλων των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων.  

 Άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην 

προτέρα κατάσταση μέσω φυσικής αναγέννησης ή τεχνητής αναδάσωσης. 

 Άμεση δρομολόγηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων. 

 

Τα ανωτέρω μέτρα αναμένεται να εξειδικευθούν με την έκδοση σχετικών υπουργικών 

αποφάσεων. 
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