
Τελ ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ αλαθνύθηζε ησλ πιεγέλησλ ζηελ Κξήηε από ηα 

αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα πνπ έπιεμαλ ην λεζί, εηζεγνύληαη κε ηξνπνινγία πνπ 

θαηαζέηνπλ βνπιεπηέο ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο. Μεηαμύ άιισλ, ε Νέα Δεκνθξαηία 

δεηεί λα ρνξεγεζεί έθηαθηε ελίζρπζε 5 ρηι. επξώ ζηνπο θαηνίθνπο ησλ νπνίσλ νη 

θαηνηθίεο ππέζηεζαλ δεκηέο θαη αληηζηνίρσο 8 ρηι. επξώ ζε θάζε επηρείξεζε πνπ 

επιήγε από ηελ θαθνθαηξία. Εθηόο απηνύ, πξνηείλνπκε λα ιεθζνύλ όια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα ώζηε λα δηεπθνιπλζεί νη πιεγέληεο κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο 

ηελ εθνξία, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηηο ηξάπεδεο.  

 

 

 

 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΘΗΚΗ 
 

ην ζρέδην λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο «Εηαηξηθνί 

κεηαζρεκαηηζκνί θαη ελαξκφληζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2014/55/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο 

Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ ζην πιαίζην δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ». 

 

Θέκα: Έθηαθηα κέηξα γηα ηε ζηήξημε ησλ πιεγέλησλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ 

απφ ηηο πιεκκχξεο πνπ έπιεμαλ πεξηνρέο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ελνηήησλ Υαλίσλ θαη 

Ρεζχκλνπ θαηά ην κήλα Φεβξνπάξην ηνπ 2019.  

 

 

Αιτιολογική Έκθεση 
  

 Με ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνινγία εηζάγνληαη έθηαθηα κέηξα ζηήξημεο ησλ 

πιεκκπξνπαζψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ελνηήησλ Υαλίσλ θαη Ρεζχκλνπ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

 

Άξζξν …. 

 

Υνξήγεζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο  

ζηνπο πιεγέληεο απφ ηηο πιεκκχξεο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2019 

 

1. Πξνο ηα πιεγέληα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ πεξηέξρνληαη ή πεξηήιζαλ 

πξνζσξηλά ή κφληκα ζε θαηάζηαζε απξφβιεπηεο έθηαθηεο αλάγθεο εμαηηίαο ησλ 

πιεκκπξψλ πνπ έπιεμαλ πεξηνρέο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ελνηήησλ Υαλίσλ θαη 

Ρεζχκλνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαηά ην κήλα Φεβξνπάξην 2019 ρνξεγείηαη 

έθηαθηε εθάπαμ ελίζρπζε κε ηε κνξθή επηδφκαηνο. Η ελίζρπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ αλέξρεηαη γηα ηα πιεγέληα θπζηθά πξφζσπα ζην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ 

επξψ (5.000) αλά θαηνηθία θαη γηα ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ησλ νπνίσλ ε 

επηρείξεζε επιήγε ζην πνζφ ησλ νθηψ ρηιηάδσλ επξψ (8.000) αλά επηρείξεζε. Εηδηθά 

γηα ηηο ηξίηεθλεο θαη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο ην πνζφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αλέξρεηαη ζηηο έμη ρηιηάδεο (6.000) επξψ. 

 

2. Υνξεγείηαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ ζην ζχδπγν 

ζαλφληνο εμαηηίαο πιεκκχξαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ή ζην πξφζσπν κε ην νπνίν απηφο 
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είρε ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο ή, εάλ δελ ππάξρνπλ, ζηνλ πιεζηέζηεξν ζπγγελή 

ηνπ. 

 

3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Οηθνλνκηθψλ, 

Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία, νη πξνυπνζέζεηο, ηα θξηηήξηα θαη θάζε άιιν 

δήηεκα ηερληθνχ ή ιεπηνκεξεηαθνχ ραξαθηήξα γηα ηε ρνξήγεζε ησλ επηδνκάησλ ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. Με φκνηα απφθαζε κπνξεί λα δηεπξχλεηαη ην πεδίν ησλ 

δηθαηνχρσλ θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην χςνο ηνπ επηδφκαηνο. 

 

 

Άξζξν … 

  

Μεληαία νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα  

ζαλφλησλ απφ ηηο πιεκκχξεο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2019 

 

 1. Υνξεγείηαη κεληαία νηθνλνκηθή ελίζρπζε κε ηε κνξθή επηδφκαηνο πξνο ηα 

πξνζηαηεπφκελα ηέθλα ζαλφλησλ απφ ηηο πιεκκχξεο πνπ έπιεμαλ πεξηνρέο ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Ελνηήησλ Υαλίσλ θαη Ρεζχκλνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαηά ην 

κήλα Φεβξνπάξην 2019, πνζνχ ρηιίσλ (1.000) επξψ αλά ηέθλν. 

 

 2. Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, σο 

πξνζηαηεπφκελα ηέθλα λννχληαη: 

 

 α) Σα άγακα ηέθλα, θπζηθά, ζεηά ή αλαγλσξηζκέλα θαη φζα εμνκνηψλνληαη κε απηά, 

πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ή ην 19ν έηνο, αλ θνηηνχλ ζηε 

κέζε εθπαίδεπζε. 

 

 β) Σα ελήιηθα άγακα ηέθλα έσο 25 εηψλ, θπζηθά, ζεηά ή αλαγλσξηζκέλα θαη φζα 

εμνκνηψλνληαη κε απηά, πνπ θνηηνχλ ζηελ αλψηεξε ή αλψηαηε εθπαίδεπζε, ζην 

«Μεηαιπθεηαθφ έηνο - Σάμε Μαζεηείαο» ησλ Επαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ΕΠΑ.Λ.), 

θαζψο θαη ζε Ιλζηηηνχηα Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Ε.Κ.). 

 

 γ) Σα άγακα, δηαδεπγκέλα ή ζε ρεξεία, ηέθλα, πξνεξρφκελα απφ γάκν, θπζηθά, ζεηά 

ή αλαγλσξηζκέλα θαη φζα εμνκνηψλνληαη κε απηά, κε πνζνζηφ λνεηηθήο ή ζσκαηηθήο 

αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67% (εμήληα επηά ηηο εθαηφ), αλεμαξηήησο ειηθίαο. 

 

 3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ν θνξέαο θαηαβνιήο, νη 

εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαη νη επηκέξνπο αξκνδηφηεηέο ηνπο, ε δηαδηθαζία, ν ρξφλνο 

θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

 

Άξζξν … 

Παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ 

 

1. Παξαηείλεηαη κέρξη θαη ηελ 30ή Ννεκβξίνπ 2019 ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 

δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο 2018 θπζηθψλ πξνζψπσλ 
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ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4172/2013 (Α` 167) αξκνδηφηεηαο ησλ Δ.Ο.Τ. Υαλίσλ θαη 

Ρεζχκλνπ. 

 

2. Παξαηείλεηαη κέρξη θαη ηελ 30ή Ννεκβξίνπ 2019 ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 

δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο 2018 λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

λνκηθψλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013 αξκνδηφηεηαο ησλ Δ.Ο.Τ. 

Υαλίσλ θαη Ρεζχκλνπ. 

 

3. Εμαηξεηηθά, γηα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε λνκηθά πξφζσπα θαη 

λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία, αξκνδηφηεηαο ησλ Δ.Ο.Τ. 

Υαλίσλ θαη Δ.Ο.Τ. Ρεζχκλνπ, ε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο 

2018 ππνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2019. 

 

 

Άξζξν … 

Φνξνινγηθέο ξπζκίζεηο γηα πιεκκπξνπαζείο 

 

 1. Γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ, εμαηηίαο ησλ πιεκκπξψλ πνπ έπιεμαλ πεξηνρέο 

ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ελνηήησλ Υαλίσλ θαη Ρεζχκλνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαηά 

ην κήλα Φεβξνπάξην ηνπ 2019, είηε ππέζηεζαλ ζσκαηηθή βιάβε νη ίδηνη ή νη ζχδπγνη 

ή πξφζσπα κε ηα νπνία έρνπλ ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο ή αδειθνί ή αληφληεο ή 

θαηηφληεο απηψλ κέρξη θαη β` βαζκνχ, είηε απψιεζαλ ζχδπγν, πξφζσπν κε ην νπνίν 

έρνπλ ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο, αδειθφ ή αληφληα ή θαηηφληα απηψλ κέρξη θαη 

β` βαζκνχ, είηε ππέζηεζαλ πιηθέο δεκίεο ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπο παξαηείλεηαη 

κέρξη θαη ηελ 30ή Ννεκβξίνπ 2019 ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο 2018 θπζηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ λ. 4172/2013. Η θαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηα αλσηέξσ θπζηθά 

πξφζσπα γίλεηαη ζε ηξεηο (3) ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε 

θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ 2019 θαη ε 

θαζεκία απφ ηηο επφκελεο κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ κελψλ 

Δεθεκβξίνπ 2019 θαη Ιαλνπαξίνπ 2020, αληίζηνηρα. 

 

 2. Γηα ηα πξφζσπα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ παξαηείλνληαη έσο θαη ηελ 31ε 

Ιαλνπαξίνπ 2020 νη πξνζεζκίεο θαηαβνιήο ησλ βεβαησκέλσλ ζηηο Δ.Ο.Τ. ή ζε 

Ειεγθηηθά Κέληξα νθεηιψλ πνπ ιήγνπλ ή έιεμαλ απφ 01.02.2019 έσο θαη 31.01.2020. 

Έσο ηελ ίδηα εκεξνκελία, γηα ηηο ίδηεο νθεηιέο θαη πξφζσπα παξαηείλνληαη θαη νη 

πξνζεζκίεο θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ ξπζκίζεσλ/δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο βεβαησκέλσλ νθεηιψλ. Αλαζηέιιεηαη κέρξη θαη ηελ 31ε Ιαλνπαξίνπ 2020 

ε πιεξσκή ησλ βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ ηελ 01.02.2019 νθεηιψλ ησλ 

πξνζψπσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

 

 3. Καηαζρέζεηο ινγαξηαζκψλ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ζε ηδξχκαηα πιεξσκψλ 

ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 αίξνληαη κέρξη θαη ηελ 31ε Ιαλνπαξίνπ 2020. Μέρξη ηελ ίδηα 

εκεξνκελία δελ επηβάιινληαη λέεο θαηαζρέζεηο ζε βάξνο ηνπο. 

 

 4. Καηαζρεζέληα θαη απνδνζέληα πνζά ζε εθηέιεζε ηεο παξαγξάθνπ 3 απφ 

01.02.2019 έσο θαη 31.01.2020 επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο, δελ ζπκςεθίδνληαη 

θαη δελ απαηηείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο θαηά 

παξέθθιηζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ. 
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 5. Με απφθαζε ηνπ Δηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Εζφδσλ 

θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

 

Άξζξν … 

Αζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνπο πιεγέληεο  

απφ ηηο πιεκκχξεο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2019 

 

1. Αλαθνξηθά κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο επηρεηξήζεσλ, εξγνδνηψλ, 

αζθαιηζκέλσλ πνπ έρνπλ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ή δξαζηεξηφηεηα ζε πεξηνρέο 

ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ελνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο πνπ επιήγεζαλ απφ ηηο 

πιεκκχξεο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2019, ηζρχνπλ νη αθφινπζεο ξπζκίζεηο: 

 

 α) Αλαζηέιιεηαη ε ππνβνιή Αλαιπηηθψλ Πεξηνδηθψλ δειψζεσλ (ΑΠΔ) πεξηφδσλ 

Ιαλνπαξίνπ έσο Ινπλίνπ 2019 έσο ηηο 31.07.2019. Οη ΑΠΔ πνπ δελ ζα έρνπλ 

ππνβιεζεί, ζα ππνβάιινληαη κεηά ηελ 01.08.2019, παξάιιεια κε ηηο ηξέρνπζεο ΑΠΔ, 

ζε αληίζηνηρνπο κήλεο. 

 

 β) Αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηξερνπζψλ εηζθνξψλ, δφζεσλ εθθαζάξηζεο 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη δφζεσλ ξπζκίζεσλ έσο ηηο 31.12.2019. 

 

 γ) Δφζεηο ξπζκίζεσλ, γεληθψλ ή εηδηθψλ, πνπ ηίζεληαη ζε αλαζηνιή θαηαβάιινληαη 

ζην ηέινο ηεο ξχζκηζεο ζε αληίζηνηρεο κεληαίεο δφζεηο. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2556/1997 (Α` 270) εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

 

 2. ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα κεηξψα ηνπ ΕΦΚΑ άκεζα αζθαιηζκέλνπο πνπ 

επιήγεζαλ απφ ηηο πιεκκχξεο ηεο παξαγξάθνπ 1, θαζψο θαη ζηνπο έκκεζα 

αζθαιηζκέλνπο, ρνξεγείηαη αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα κέρξη ηηο 31.12.2019 ρσξίο 

πξνυπνζέζεηο. Η θαηαβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ παξνρψλ ζε ρξήκα (επηδφκαηα 

αζζελείαο, κεηξφηεηαο θαη εμφδσλ θεδείαο) ζα γίλεηαη θαη` απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. 

 

 3. πληαμηνχρνη, θαζψο θαη φζνη έρνπλ ππνβάιιεη ή ζα ππνβάιινπλ έσο ηηο 

30.06.2019 αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο, νη νπνίνη επιήγεζαλ απφ ηηο πιεκκχξεο ηεο 

παξαγξάθνπ 1, δχλαληαη λα ξπζκίζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ πάγησλ ξπζκίζεσλ ζε ίζεο κεληαίεο δφζεηο, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη 

πεξηζζφηεξεο απφ εμήληα (60). Η πξψηε δφζε παξαθξαηείηαη απφ ηε ζχληαμε ηνπ 

πξψηνπ κήλα έλαξμεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο. 

 

 4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

 

 

Άξζξν … 

Αλαζηνιή κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο 

 

Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη έσο ηηο 31.01.2020 αλαζηέιιεηαη ζε βάξνο 

θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ πεξηέξρνληαη ή πεξηήιζαλ πξνζσξηλά ή κφληκα ζε 

θαηάζηαζε απξφβιεπηεο έθηαθηεο αλάγθεο εμαηηίαο ησλ πιεκκπξψλ πνπ έπιεμαλ 
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πεξηνρέο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ελνηήησλ Υαλίσλ θαη Ρεζχκλνπ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο θαηά ην κήλα Φεβξνπάξην 2019 ε δηελέξγεηα θάζε πξάμεο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο θηλεηψλ θαη αθηλήησλ, ηδίσο ε δηελέξγεηα πιεηζηεξηαζκψλ, θαηαζρέζεσλ, 

απνβνιψλ (εμψζεσλ) θαη πξνζσπηθψλ θξαηήζεσλ, θαζψο θαη νη πξνζεζκίεο άζθεζεο 

αλαθνπψλ θαη αηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. 

 

 

 

Αζήλα, 26.02.2019 

Οη πξνηείλνληεο βνπιεπηέο 

 


