
 

 
 

 

ΝΟΜΟ 4824/2021: ΚΤΡΩΗ ΣΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ 

 

Δθμοςιεφτθκε τθν 2 Σεπτεμβρίου 2021 ο νόμοσ 4824/2021 (ΦΕΚ 156/Τ.Αϋ/02.09.2021) 

με τον οποίο κυρϊκθκαν τόςο θ από 05.08.2021 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Π.Ν.Π.) 

ςχετικά με τα «Ζκτακτα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ του κινδφνου των πυρκαγιϊν» όςο και θ 

από 13.08.2021 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Π.Ν.Π.) ςχετικά με τα «Ζκτακτα μζτρα για 

τθν αποτελεςματικι προςταςία και τθν ταχεία αποκατάςταςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, 

τθν άμεςθ ςτιριξθ των πλθγζντων από τισ πυρκαγιζσ του Ιουλίου/Αυγοφςτου 2021 και 

ςυναφείσ διατάξεισ», ενϊ επεκτάκθκε το πεδίο εφαρμογισ τθσ τελευταίασ Πράξθσ και ςτισ 

υπόλοιπεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ όπου εκδθλϊκθκαν πυρκαγιζσ. 

Ειδικότερα: 

 ΕΚΣΑΚΣΑ ΜΕΣΡΑ ΣΗ ΑΠΟ 05.08.2021 Π.Ν.Π.  

Με τθν από 05.08.2021 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου ελιφκθςαν ζκτακτα μζτρα  

ςχετικά με τθν απαγόρευςθ ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ αφενόσ μεν κάκε μετακίνθςθσ, 
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διζλευςθσ ι παραμονισ ςε περιοχζσ NATURA, δάςθ, εκνικοφσ δρυμοφσ, αιςκθτικά δάςθ και 

άλςθ εντόσ οικιςτικϊν ιςτϊν αφετζρου δε κάκε υπαίκριασ δραςτθριότθτασ που μπορεί να 

προκαλζςει πυρκαγιά, με επιβολι διοικθτικϊν προςτίμων ςε περίπτωςθ παραβάςεων. 

 ΕΚΣΑΚΣΑ ΜΕΣΡΑ ΣΗ ΑΠΟ 13.08.2021 Π.Ν.Π. 

Με τθν από 13.08.2021 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου ελιφκθςαν ζκτακτα μζτρα 

τόςο για τθν αποτελεςματικι προςταςία και τθν ταχεία αποκατάςταςθ του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ όςο και για τθν άμεςθ και αποτελεςματικι ςτιριξθ των πλθγζντων με 

χοριγθςθ κυρίωσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων. 

 ΕΠΕΚΣΑΗ ΠΕΔΙΟΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. 

Οι ευεργετικζσ διατάξεισ τθσ από 13.08.2021 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου 

επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογισ τουσ  – με εξαίρεςθ αυτζσ που αφοροφν τθν απαλλαγι από 

τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα μζτρα για τθν προςταςία των κζςεων εργαςίασ (κατά το μζροσ που 

περιορίηονται ςτουσ Διμουσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ευβοίασ)- και ςτισ υπόλοιπεσ 

περιοχζσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ, όπου εκδθλϊκθκαν πυρκαγιζσ από 01.05.2021 ζωσ τθν 

02.09.2021 για τισ οποίεσ εκδόκθκε απόφαςθ κιρυξισ τουσ ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

Πολιτικισ Προςταςίασ.  

 ΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΠΛΗΓΕΝΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΤΒΟΙΑ. 

Δυνατότθτα παροχισ ιςόποςου πιςτωτικοφ ςθμειϊματοσ ιςχφοσ 18 μθνϊν από τθν 

τουριςτικι επιχείρθςθ, που εδρεφει ςτουσ πλθγζντεσ Διμουσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ 

Ευβοίασ, ςτουσ πελάτεσ ι ςε άλλθ τουριςτικι θμεδαπι ι αλλοδαπι επιχείρθςθ ςε περίπτωςθ 

καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και υποχρζωςθσ επιςτροφισ 

οποιουδιποτε χρθματικοφ ποςοφ που δόκθκε ςε εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 ΑΝΩΣΑΣΟ ΟΡΙΟ ΕΚΣΑΚΣΗ ΕΝΙΧΤΗ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ. 

- Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% τθσ κατά πλιρθ κυριότθτασ αξίασ του 

κτίςματοσ. 

- Δεν λαμβάνεται υπόψθ ςτον υπολογιςμό τθσ αξίασ του κτίςματοσ θ παλαιότθτα 

αυτοφ. 

*Σθμειϊνεται πωσ ωσ θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του νόμου ορίηεται θ 02.09.2021, 

εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςε επιμζρουσ διατάξεισ του. 


