
           

Αθήνα,  24 Ιουλίου 2018 

 

ΘΕΜΑ: ΓΣΕΒΕΕ: Μέτρα για την ανακούφιση των κατοίκων και  την αποκατάσταση 

των ζημιών επιχειρήσεων από τ ις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική.   

 

Η ΓΣΕΒΕΕ εκφράζει  την βαθιά θλίψη της γ ια τα θύματα των καταστροφικών 

πυρκαγιών στην  Αττ ική,  τα συλλυπητήρι ά  της και  την αμέριστη συμπαράστασή της  

στις  οικογένειες  των θυμάτων.  

Η Γενική Συνομοσπονδία προτίθεται  να βοηθήσει  με  όποιο  τρόπο μπορε ί ,  

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι  συνέπειες  αυτής της ανείπωτης εθνικής 

τραγωδίας.  

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ Ε,  κ .  Γιώργος  Καββαθάς,  ανέφερε τα 

ακόλουθα:  «Η ΓΣΕΒΕΕ εκφράζει  την θλίψη της γ ια τα θύματα της  ανείπωτης  

τραγωδίας που προκλήθηκε από τις  πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική.  Σε αυτές τ ις  

δύσκολες στιγμές στεκόμαστε δίπλα στις  οικογένειες  που δοκιμάζοντα ι  μ ε όλες μας  

τ ις  δυνάμεις .  Επίσης,  εκφράζουμε την συμπαράστασή μας  στους συναδέλφους 

επαγγελματίες που επλήγησαν από τον πύρινο όλεθρο».  

 

H ΓΣΕΒΕΕ  με επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και  Ανάπτυξης,  κ .  Ι .  
Δραγασάκη,  την Υπουργό Εργασίας ,  Κοινωνικής Ασφάλ ισης  & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης,  κα.  Ε.  Αχτσιόγλου,  τον Υπουργό Οικονομικών,  κ .  Ε.  Τσακαλώτο και 
την Περιφερε ιάρχη Αττ ικής,  κα.  Ρ.  Δούρου,   καλεί  την κυβέρνηση να λάβει  όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των έκτακτων αυτών αναγκών. Με οδηγό τ ις  
προτάσεις  μας,  αλλά και  το πλαίσιο  ρυθμίσεων που έλαβαν χώρα σε  άλλες 
περιπτώσεις  καταστροφών στο παρελθόν ,  ε ίναι  αναγκαίο να προωθηθούν οι  
παρακάτω παρεμβάσεις  μερικές από τ ις  οποίες  θα πρέπει  να έχουν μόνιμη θεσμική  
και  νομική ισχύ:  
 

Ι .  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

[1 ]  Δημιουργία μ ιας κεντρικής συντονιστικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης έκτακτης 

ανάγκης γ ια επιχε ιρήσεις  {one s top  emergency shop}  γ ια  την  καταγραφή των 

επιχειρήσεων που επηρεάζονται  και  την συγκέντρωση και  αυτεπάγγελτη αναζήτηση 

εγγράφων και  δικα ιολογητικών δεδομένου ότ ι  πολλές δημόσιες  υπηρεσίες  

υπολειτουργούν  ενώ οι  επιχειρηματίες  δεν δ ιαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για να  

ασχοληθούν  με όλα  τα γραφειοκρατικά ζητήματα.   Αυτή  η υπηρεσία  μπορεί  να έχει  

μόνιμο χαρακτήρα και  λε ιτουργεί  σε  έκτακτες περ ιστάσεις  σε όλη την επικράτεια.  

[2 ]  Πλήρης αποζημίωση των επιχειρήσεων που επηρεάζονται  άμεσα από την 

καταστροφή που έχει  συντελεστεί .   

[3 ]  Αποζημίωση για τα κατεστραμμένα προϊόντα με βάση τ ις  τρέχουσες τ ιμές.  
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Ι Ι .  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ –  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ  

 [1 ]  Για  όσους  επαγγελματίες  που αποδεδειγμένα έχουν  υποστεί  ζημιές  απαλλαγή 

(και  όχι  μόνο αναστολή)  από την καταβολή ε ισφορών στον ΕΦΚΑ για ένα εξάμηνο 

και  μεταφορά ασφαλιστικού χρόνου με  πλήρες,  ωστόσο,  δικαίωμα στην ασφάλιση 

υγείας.  

[2 ]  Απαλλαγή από την  καταβολής του τέλους επιτηδεύματος γ ια όλους τους 

επιχειρηματίες  της περιοχής γ ια το  τρέχον έτος.  Απαλλαγή πληρωμής ανταποδοτικών 

τελών μέχρι  το τέλος του έτους.  

[3 ]  Απομείωση του συντελεστή φόρου ε ισοδήματος γ ια τα οικονομικά έτη 2018 και  

2019.  

[4 ]  Παροχή δυνατότητας υπαγωγής σε ρύθμιση για οφειλές σε εφορία και  

ασφαλιστικά ταμεία.  Για όσους έχουν υπαχθεί  στις  ρυθμίσεις  ληξ ιπρόθεσμων 

οφειλών,  προτείνεται  η  μετάθεση της  ρύθμισης και  το πάγωμα καταβολής για 6  

μήνες.  

 

Ι Ι Ι .  ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

[1 ]  Αναστολή καταβολής δόσεων για δανειακές υποχρεώσεις  των  επιχειρήσεων και  

των νοικοκυριών.  Μετά την αποτίμηση των ζημιών,  ισοαναλογική απομείωση χρεών.  

Παράλληλα,  να εξεταστεί  η παροχή διευκολύνσεων με χαμηλότοκα δάνεια γ ια όσους  

επιθυμούν να επανεπεν δύσουν στην επιχείρηση (ανακατασκευή,  αγορά προϊόντων,  

μεταγκατάσταση κοκ)  

[2 ]  Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία για επιχειρήσε ις  που έχουν  ληξ ιπρόθεσμες  

οφειλές σε δάνεια.    

[3 ]  Ειδική ρύθμιση -  παράταση για τ ις  ληξιπρόθεσμες επιταγές  

[4 ]  Άμεση καταβολή των ποσών που προκύπτουν από ιδιωτική  ασφάλιση κτ ιρίων και  

αγαθών.  

IV.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ –  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ  

[1 ]  Επέκταση του κοινωνικού τ ιμολογίου στ ις  επιχειρήσεις  και  τα νοικοκυριά της 

πληγείσας περιοχής γ ια  χρονικό διάστημα ενός έ τους  

[2 ]  Απελευθέρωση πόρων από προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

για την αποκατάσταση των ζημιών.  

[3 ]  Ειδικό καθεστώς πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες  και  παροχές γ ια τ ις 

οικογένειες  που έχουν  πληγεί  (βρεφονηπιακούς σταθμούς,  βοήθεια στο σπίτ ι ,  

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).  

 


