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Μεταφορών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων - ΕΛΓΑ, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων 

Δήμοι (23) πληττόμενων από τον «Ιανό» περιοχών 
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2 Στήριξη και επιχορήγηση επιχειρήσεων και εργαζομένων 

3 Στήριξη πρωτογενούς παραγωγής και αποκατάσταση ζημιών 

Αποκατάσταση υποδομών, δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων 1 

Στήριξη νοικοκυριών, οικοσκευών και κατοικιών 4 
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Αποκατάσταση υποδομών, δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων 1 
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1. Αποκατάσταση υποδομών, δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων  

Α. Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας στο πλαίσιο των παραχωρήσεων 

1. Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας από τους παραχωρησιούχους στην ΠΕ Καρδίτσας 
και στην ΠΕ Τρικάλων (Περιφέρειας Θεσσαλίας) ύψους 39.000.000 ευρώ. Τα έργα αυτά ειδικότερα 
αφορούν  στη διευθέτηση του ποταμού Καλέντζη, στη διευθέτηση του ποταμού Ιταλικού και σε 
αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Πάμισο. 

2. Αντιπλημμυρικά έργα για την αντιμετώπιση των ζημιών στην ΠΕ Φθιώτιδας (Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδος) ύψους 46.000.000 ευρώ. Τα έργα αυτά αφορούν στις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στο 
Σπερχειό ποταμό και στα αντιπλημμυρικά έργα της ΕΡΓΟΣΕ. 

Σύνολο: 85.000.000 ευρώ 
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Β. Πρόσθετα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης στο πλαίσιο των παραχωρήσεων 

1. Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας από τους παραχωρησιούχους στο πλαίσιο της 
επέκτασης κατά 250.000.000 ευρώ του αρχικού σχεδίου για αντιπλημμυρικά έργα από τους 
Παραχωρησιούχους σε διάφορες περιοχές της χώρας, στις οποίες περιλαμβάνονται και περιοχές που 
επλήγησαν από τη θεομηνία “Ιανός”. 
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1. Αποκατάσταση υποδομών, δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων 

Υπουργείο Εσωτερικών 
(μέσω ΠΔΕ) 

προς Δήμους 

Υπουργείο Εσωτερικών 
(μέσω ΠΔΕ) & Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων προς Περιφέρειες 

Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών (μέσω ΠΔΕ) προς 

Δήμους 
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Δήμοι Περιφέρειας Θεσσαλίας                     30,0 εκατ. € 

Δήμοι Περιφέρειας Ιονίων Νήσων*                8,1 εκατ. € 

Δήμοι Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας            3,5 εκατ. € 

Δήμοι ΠΕ Καρδίτσας                      21,5 εκατ. € 

Δήμοι ΠΕ Μαγνησίας                       4,9 εκατ. € 

Δήμοι ΠΕ Λάρισας                             3,1 εκατ. € 

Δήμοι ΠΕ Τρικάλων                          0,5 εκατ. € 

ΠΕ Καρδίτσας                       143.000.000 € 
Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών (μέσω ΠΔΕ) 

Σύνολο Πληττόμενων Δήμων (23)               23.000.000 € 

Περιφέρεια Θεσσαλίας                                  55,5 εκατ. €  

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων                            31,0 εκατ. € 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος                         3,0 εκατ. € 
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* Περιλαμβάνονται και οι Δήμοι Θερμού και Άκτιου - Βόνιτσας 



 

 

Στήριξη και επιχορήγηση επιχειρήσεων και εργαζομένων 2 
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2. Στήριξη και επιχορήγηση επιχειρήσεων και εργαζομένων 

Άμεσα μέτρα αναστολών υποχρεώσεων επιχειρήσεων και προστασίας εργαζομένων 

1. Αναστολή της πληρωμής όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, 
τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, για έξι μήνες (ΦΕΚ 4127/Β/24-09-2020). 

2. Αναστολή ή ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων στους πολίτες των περιοχών που επλήγησαν, σε συνεργασία με 
την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ανακοίνωση ΕΕΤ 21.09.2020). 

3. Αναστολή, για ένα έτος, πλειστηριασμών και κατασχέσεων επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή 
νομικών προσώπων στις πληγείσες περιοχές (ΦΕΚ 186 Α'/29.09.2020). 

4. Προστασία θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές -για ένα τρίμηνο- και παροχή οικονομικής ενίσχυσης 534 
ευρώ στους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας θα τεθεί σε αναστολή (ΦΕΚ 186 Α'/29.09.2020). 

5. Διευκολύνσεις μέσω παρατάσεων σε διαδικασίες και προθεσμίες του Υπουργείου Οικονομικών. 

6. Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων των πληγεισών περιοχών για ένα εξάμηνο 
(13.10.2020 - ΑΔΑ: Ψ5Μ146ΜΤΛΚ-ΝΒΘ). 

7. Χαρακτηρισμός ως αφορολόγητων και ακατάσχετων των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων προς τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που επλήγησαν. 
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Εφάπαξ Ενίσχυση 8.000 ευρώ 
προς επιχειρήσεις 

Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών 

1. Έκτακτο σχήμα οικονομικής 
ενίσχυσης (ΦΕΚ 186 Α'/29.09.2020). 

2. Τεχνικές λεπτομέρειές σχήματος 
ενίσχυσης (ΦΕΚ Β’ 4430/07.10.2020). 

3. Διαδικασία διαπίστωσης ορθότητας 
αίτησης (ΦΕΚ Β’ 4434/07.10.2020). 

4. Άνοιγμα https://ianos-
aid.services.gov.gr (07.10.2020). 

Μέχρι 29.01.2021: 

4.764 έλαβαν 38,1 εκατ. ευρώ 

 

2. Στήριξη και επιχορήγηση επιχειρήσεων και εργαζομένων 

4ος Κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής 
Υπουργείο Οικονομικών 

Στον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής συμπεριλήφθηκαν και οι 
επιχειρήσεις των περιοχών που επλήγησαν από τον «Ιανό» χωρίς να 
έχουν μείωση τζίρου. Στις περιοχές που επλήγησαν από τον «Ιανό»: 
 
1. Γενικά, 29.224 επιχειρήσεις έλαβαν 93.058.593 ευρώ. 
 

2. Εξ αυτών, 7.817 επιχειρήσεις έλαβαν 9.045.449 ευρώ χωρίς να έχουν 
μείωση τζίρου, αλλά ως στήριξη λόγω «Ιανού».  
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Επιχειρήσεις (αριθμός) Ποσό (ευρώ) 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 4.522 5.168.759 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 1.583 1.950.382 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 1.706 1.920.306 

https://ianos-aid.services.gov.gr/
https://ianos-aid.services.gov.gr/
https://ianos-aid.services.gov.gr/


Επιχορήγηση επιχειρήσεων για τις ζημιές λόγω θεομηνίας 
Υπουργείο Οικονομικών 

1. Βελτίωση θεσμικού πλαισίου για 
την επιτάχυνση της διαδικασίας, τη 
διεύρυνση του πεδίου και την 
παροχή προκαταβολής (ΦΕΚ 186 
Α'/29.09.2020 | ΥΑ 
20725/Β.979/10-5-2011 - Β’ 1207 | 
ΦΕΚ 204 /A/22.10.2020). 

2. Δημιουργία συντονιστικής 
ομάδας και ομάδων εργασίας για 
την υλοποίηση του σχήματος (ΥΑ 
26.10.2020 / ΑΔΑ: 6Α68Η-ΛΣΓ). 

3. Θέσπιση διαδικασίας για τη 
συμπερίληψη και των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων στο σχήμα. 

 

2. Στήριξη και επιχορήγηση επιχειρήσεων και εργαζομένων 

Σε αντίθεση με το παρελθόν που ο μέσος χρόνος παροχής της επιχορήγησης 
προς επιχειρήσεις για τις ζημιές τους από θεομηνία ήταν μεγαλύτερος από 
δύο έτη, η πρώτη απόφαση χορήγησης προκαταβολής 20% επί της ζημιάς 
δημοσιεύθηκε στις 26.10.2020 (ΦΕΚ B' 4742/26.10.2020) και συνεχίζεται. 

Ως και τον Απρίλιο του 2021, αποφασίστηκε η χορήγηση της προκαταβολής 
20% της ζημιάς σε 1.650 επιχειρήσεις με ποσό 6.678.117 ευρώ. 
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Επιχειρήσεις Εκτίμηση Ζημιάς Προκαταβολή 20% 

ΠΕ Καρδίτσας 1.133 27.967.624 5.585.899 

ΠΕ Λάρισας 75 1.158.808 231.762 

ΠΕ Μαγνησίας 355 3.236.896 647.379 

ΠΕ Φθιώτιδας 33 907.085 181.417 

ΠΕ Λευκάδας 54 158.300 31.660 



 

 

Στήριξη πρωτογενούς παραγωγής και αποκατάσταση ζημιών 3 
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Άμεση αποζημίωση φυτικού και ζωικού κεφαλαίου 

1. Άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού και της διοίκησης του ΕΛΓΑ για την 
καταγραφή των ζημιών στην αγροτική παραγωγή, με την αξιοποίηση όλων 
των μέσων. 

2. Εμπλουτισμός του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΑ ώστε να προβλέπονται η 
αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής, η 
χορήγηση προκαταβολής όπου κριθεί απαραίτητο και η απαλλαγή των 
ασφαλισμένων από την υποχρέωση καταβολής των τελών εκτίμησης (ΦΕΚ 
204 /A/22.10.2020). 

3. Διατέθηκαν -για την κάλυψη της επιχορήγησης προηγούμενων ετών- 
περαιτέρω πόροι από το Υπουργείο Οικονομικών προς τον ΕΛΓΑ (ΦΕΚ 204 
/A/22.10.2020). 

4. Ενεργοποιήθηκε με εντατικούς ρυθμούς ο μηχανισμός του ΕΛΓΑ, ώστε 
εντός του 2020 να έχει ήδη καταβληθεί σε δικαιούχους το σύνολο της 
αποζημίωσης –με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τέλος του 
Ιανουαρίου 2021. 

3. Στήριξη πρωτογενούς παραγωγής και αποκατάσταση ζημιών 
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Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, 
πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές 
προς αγρότες περιοχών που 
επλήγησαν. Το συνολικό ποσό που 
διατέθηκε ανέρχεται σε 46,6 εκατ. 
ευρώ, εκ των οποίων: 

• 44,4 εκατ. ευρώ για φυτικό 
κεφάλαιο, και 

• 2,2 εκατ. ευρώ για ζωικό 
κεφάλαιο. 

Είναι η πρώτη φορά που έγιναν οι 
πληρωμές σε τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα. Συνεχίζεται η 
διαδικασία με την αξιολόγηση των 
ενστάσεων.  



Επιχορήγηση ζημιών σε εξοπλισμό, μέσα παραγωγής, 
αποθηκευμένα προϊόντα και έγγειο κεφάλαιο για 

αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
Υπουργείο Οικονομικών & ΕΛΓΑ 

1. Ένταξη της διαδικασίας αποζημίωσης των απωλειών των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο των 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ – π. ΠΣΕΑ) -που έχουν 
συνήθως ορίζοντα τριετίας- στη διαδικασία επιχορηγήσεων των 
ζημιών για τις επιχειρήσεις. 

2. Δημιουργία ομάδων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, για 
την ένταξη στη νέα διαδικασία επιχορηγήσεων επί των ζημιών, 
η οποία περιλαμβάνει -για πρώτη φορά- και δαπάνες που δεν 
εντάσσονταν στο πλαίσιο των ΚΟΕ ή σε άλλο πλαίσιο. 

3. Προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς οι διαδικασίες της 
επιχορήγησης για περίπου 4.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις. 

3. Στήριξη πρωτογενούς παραγωγής και αποκατάσταση ζημιών 

Στήριξη Άρδευσης Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων – ΤΟΕΒ 

Υπουργείο Οικονομικών & Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Στήριξη για την αποκατάσταση αρδευτικών 
δικτύων και υποδομών ώστε να μην 
εκτροχιαστεί ο παραγωγικός προγραμματισμός 
και να διατηρηθεί το εισόδημα. 

1. Διασφάλιση μέσω του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προς ΤΟΕΒ: 
• 3.000.000 ευρώ ΤΟΕΒ της Θεσσαλίας 
• 200.000 ευρώ ΤΟΕΒ Ξυνιάδος / Φθιώτιδα 
 

2. Διασφάλιση 2.000.000 ευρώ από το 
Υπουργείο Εσωτερικών στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας για τους ΤΟΕΒ της περιοχής. 
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Στήριξη νοικοκυριών, οικοσκευών και κατοικιών 4 
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Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για 
οικοσκευή 

Υπουργείο Εσωτερικών 

1. Εκδόθηκε άμεσα η απόφαση για επιχορήγηση δήμων για το 
πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας (600 ευρώ και έως 6.000 ευρώ), 
(21.09.2020 – ΑΔΑ: Ψ3ΟΦ46ΜΤΛ6-0Φ3), που ενισχύθηκε περαιτέρω. 

2. Εκδόθηκε ΚΥΑ χορήγησης επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών σε 
νοικοκυριά των οποίων επλήγησαν βοηθητικοί χώροι (19.12.2020 / ΦΕΚ Β 
/ 5590)    

3. Το συνολικό διαθέσιμο ποσό προς τους δήμους των περιοχών μέχρι το 
πρώτο τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκε στα 16.567.124 ευρώ. 

 

4. Στήριξη νοικοκυριών, οικοσκευών και κατοικιών 
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1. Έκτακτο σχήμα οικονομικής 
ενίσχυσης (ΦΕΚ 186 Α'/29.09.2020). 

2. Τεχνικές λεπτομέρειες σχήματος 
ενίσχυσης (ΦΕΚ Β’ 4430/07.10.2020). 

3. Διαδικασία διαπίστωσης 
ορθότητας αίτησης (ΦΕΚ Β’ 
4434/07.10.2020). 

4. Άνοιγμα https://ianos-
aid.services.gov.gr (07.10.2020). 

Μέχρι 29.01.2021: 

6.217 έλαβαν 27,7 εκατ. ευρώ 

 

Εφάπαξ Ενίσχυση 5.000 ευρώ 
προς κατοικίες 

Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών 

Δήμοι (αριθμός) Ποσό (ευρώ) 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 8 10.462.333 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 6 4.964.791 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 3 1.140.000 

https://ianos-aid.services.gov.gr/
https://ianos-aid.services.gov.gr/
https://ianos-aid.services.gov.gr/


Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

Παροχή στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή / ανακατασκευή των κτιρίων 
και κτιριακών εγκαταστάσεων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, η οποία 
καλύπτει το σύνολο της εκτιμηθείσας ζημίας, με δωρεάν κρατική αρωγή 60% 
και άτοκο δάνειο 40%.  

1. Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο 
της  17ης έως και 19ης  Σεπτεμβρίου  2020, σε περιοχές της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων (ΦΕΚ Β’ 4432/07.10.2020), με αρχική εκτίμηση τα 12.188.195 ευρώ. 

2. Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής 
Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας 
και Πελοποννήσου (ΦΕΚ Β’ 4431/07.10.2020), με αρχική εκτίμηση τα 
28.398.846 ευρώ. 

4. Στήριξη νοικοκυριών, οικοσκευών και κατοικιών 

Επιδότηση ενοικίου και 
συγκατοίκησης 

Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών 

1. Εκδόθηκε η ΚΥΑ  για την 
επιδότηση ενοικίου / 
συγκατοίκησης για την κάλυψη 
δαπανών προσωρινής στέγασης 
κατοίκων (22.10.2020 – ΑΔΑ: 
66ΔΞ465ΧΘΞ-ΛΑΠ). 

2. Το ποσό που εκτιμάται για 
την κάλυψη του συγκεκριμένου 
μέτρου -με χρονικό ορίζοντα 
διετίας- ανέρχεται στα 
2.520.000 ευρώ. 
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Χρήστος Τριαντόπουλος 
Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής 

Υπουργείο Οικονομικών 


