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ΘΕΜΑ: Αποζημιώσεις και μέτρα - ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις Εστίασης στη 

Χαλκιδική, που επλήγησαν από την Θεομηνία.  

 
 

     Αξιότιμοι κύριοι, 
 

Νωπές είναι ακόμα οι μνήμες από τις πρωτόγνωρες στιγμές φρίκης 

που παρακολουθήσαμε όλοι με μεγάλη θλίψη στη Χαλκιδική από τον φονικό 

τυφώνα, προκαλώντας καταστροφικές συνέπειες στο πέρασμά του με 

απώλεια ζωών, δεκάδες τραυματίες και ανυπολόγιστες υλικές ζημίες σε 

οικίες και επιχειρήσεις.   

Τα 15 συναπτά έτη που το ΠΑΣΚΕΔΙ βρίσκεται στο πλευρό των Ελλήνων 

επιχειρηματιών Εστίασης, μάς επιτρέπουν να γνωρίζουμε από πρώτο χέρι την 

κατάσταση που βρίσκονται ύστερα από αυτή τη βιβλική καταστροφή. Γι’ αυτό 

και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διευκολύνουμε το έργο τους, ιδιαίτερα σε 

αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.  

Το ιδιαίτερα κρίσιμο χρονικό διάστημα στο οποίο έλαβε χώρα η 

καταστροφή στη Χαλκιδική, καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά της 

καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου και οι μήνες αυτοί ανέκαθεν αποτελούν 

τη σημαντική πηγή εσόδων για τους επαγγελματίες της Εστίασης, δυσχεραίνει 

ακόμα περισσότερο τη θέση στην οποία βρίσκονται. Τα γεγονότα αυτά τους 
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έχουν προκαλέσει μεγάλη ανασφάλεια και πολλά ερωτηματικά για το μέλλον 

της επιχείρησής τους. 

Δεδομένης της στιγμής κρίνεται ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη για την 

αποζημίωσή τους για τις μεγάλες καταστροφές που υπέστησαν τα 

καταστήματα Εστίασης στη Χαλκιδική. Γι’ αυτόν τον λόγο κάνουμε άμεση 

έκκληση για άμεση και πλήρη ενημέρωσή μας, τόσο για τις ακριβείς 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρηματίες, όσο και για την 

προβλεπόμενη νομοθεσία των αποζημιώσεων που δικαιούνται, αναλόγως των 

ζημιών που υπέστη ο κάθε ένας, ούτως ώστε να λάβουν την οικονομική 

βοήθεια που απαιτείται για την ομαλή τους επάνοδο σε φυσιολογική 

επαγγελματική δραστηριότητα.  

Παρακαλούμε θερμά όπως προβείτε άμεσα στις παραπάνω αναγκαίες 

ενέργειες  για την άμεση αποκατάσταση των πληγέντων επιχειρηματιών, 

ούτως ώστε να μην χαθεί περαιτέρω πολύτιμος χρόνος και η ανακούφιση των 

καταστημάτων από την καταστροφή που υπέστησαν εν μέσω της τουριστικής 

περιόδου να είναι αποτελεσματική. 

Δεν θα σταθούμε όμως μόνο στην αποζημίωση, αλλά και στην λήψη 

μέτρων, που απαραίτητα πρέπει να ληφθούν υπόψη για όλους τους 

πληγέντες επιχειρηματίες.  

Αποζημιώσεις και μέτρα - ελαφρύνσεις που επιβάλλονται για τα 
καταστήματα που υπέστησαν καταστροφή 
 
Ελαφρύνσεις σε φορολογία και εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 
Είναι απαραίτητο για όσους επαγγελματίες έχουν υποστεί υλικές ζημιές να 
υπάρξει δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ για 
τουλάχιστον ένα εξάμηνο ή και περισσότερο, διατηρώντας παράλληλα το 
δικαίωμα στην ασφάλιση υγείας. 
Ταυτόχρονα, εξίσου σημαντική είναι και η απαλλαγή από την καταβολή του 
τέλους επιτηδεύματος τουλάχιστον για το τρέχον έτος, όπως και η απαλλαγή 
πληρωμής ανταποδοτικών τελών μέχρι το τέλος του έτους όπου συνέβη το 
μοιραίο. 
Με αυτό τον τρόπο, οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να αποδίδουν λειτουργικά, 
ενώ δεν θα επιβαρύνονται οικονομικά μέχρι να απορροφήσουν το βάρος της 
καταστροφής.  
 
Αποκατάσταση στις υλικές ζημιές 
Σε περιπτώσεις καταστροφών από φυσικά αίτια, η πλήρης αποζημίωση των 
επιχειρήσεων που επηρεάζονται άμεσα από την καταστροφή είναι απαραίτητη 
προκειμένου να αντέξουν τις υλικές απώλειες. 
Σημαντική είναι ωστόσο και η αποζημίωση για τα κατεστραμμένα προϊόντα με 
βάση τις τρέχουσες τιμές. Στόχος, εξάλλου, παραμένει η ομαλότερη 
επανένταξη των επιχειρήσεων αυτών σε κανονικό ρυθμό λειτουργίας και όχι 
η εξαφάνισή τους.  
 
Ρύθμιση σε εκκρεμότητες με δάνεια 
Η αναστολή καταβολής δόσεων για δανειακές υποχρεώσεις που τυχόν έχουν 
οι ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων είναι καθοριστικής σημασίας για την 
επιβίωσή τους σε επαγγελματικό, αλλά και προσωπικό επίπεδο. Μάλιστα 
αυτό θα πρέπει να γίνεται μαζί με την αποτίμηση των ζημιών που υπέστησαν, 
ώστε να ακολουθεί έπειτα ισοαναλογική απομείωση χρεών.  
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Παράλληλα, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται η παροχή 
διευκολύνσεων με χαμηλότοκα δάνεια για όσους ιδιοκτήτες επιθυμούν να 
επανεπενδύσουν στην επιχείρηση (ανακατασκευή, αγορά προϊόντων, 
μεταγκατάσταση κοκ) έτσι ώστε να αναβαθμίσουν τις απώλειες που 
υπέστησαν. 
Μαζί με αυτά είναι ακόμα σημαντικό να υπάρξει: 

• Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία για επιχειρήσεις που έχουν 

ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δάνεια. 

• Ειδική ρύθμιση - παράταση για τις ληξιπρόθεσμες επιταγές. 

• Άμεση καταβολή των ποσών που προκύπτουν από ιδιωτική ασφάλιση 

κτιρίων και αγαθών.  

Προστασία σε κοινωνικό επίπεδο 
Πέρα, όμως, από τις άμεσες αποζημιώσεις και τις φορολογικές-δανειακές 
ελαφρύνσεις, είναι απαραίτητο να εξεταστεί η συνεισφορά σε κοινωνικό 
επίπεδο.  
Γι’ αυτό τον λόγο, απαιτείται επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου στις 
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της εκάστοτε πληγείσας περιοχής για ένα 
εύλογο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, διάστημα ενός έτους). 
Την ίδια στιγμή, σημαντικό κίνητρο προσφέρει η απελευθέρωση πόρων από 
προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την αποκατάσταση 
των ζημιών. Μιλάμε για χρήματα που είναι διαθέσιμα και τα οποία μια 
κυβέρνηση με κοινωνική πολιτική οφείλει να ενεργοποιεί σε αντίστοιχες 
περιπτώσεις.  
Φυσικά, δεν πρέπει να παραλείπεται η διαμόρφωση ενός ειδικού καθεστώτος 
πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές για τις οικογένειες των 
ιδιοκτητών ή υπαλλήλων από καταστήματα που έχουν πληγεί 
(βρεφονηπιακούς σταθμούς, βοήθεια στο σπίτι, ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη), προκειμένου να παραμείνουν ενεργοποιημένοι πολίτες-μέλη του 
συνόλου της κοινωνίας. 
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