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Δέσμη μέτρων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Αποκατάσταση
υποδομών και νέα μεγάλα έργα στις πληγείσες περιοχές

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός συνόδευσε σήμερα,
Τρίτη 11 Αυγούστου 2020, κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα
Καραμανλή, στις πληγείσες περιοχές της Π.Ε. Εύβοιας και συγκεκριμένα στους
Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων - Μεσσαπίων, για την αποτίμηση των
καταστροφών που προκάλεσαν τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ακολούθησε σύσκεψη εργασίας στην Π.Ε. Εύβοιας, όπου παρόντων
κοινοβουλευτικών, αυτοδιοικητικών και κλαδικών φορέων, τέθηκαν μείζονα
ζητήματα και αιτήματα άμεσων παρεμβάσεων, αλλά και στρατηγικών
προτεραιοτήτων.

Οι κκ. Σταϊκούρας και Καραμανλής, εξειδικεύοντας τις δεσμεύσεις του
Πρωθυπουργού, ανακοίνωσαν δέσμη μέτρων για την ανακούφιση των
πληγέντων, αλλά και αποφάσεις χρηματοδότησης και υλοποίησης
στρατηγικών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, για τη στήριξη
των πολιτών και των επιχειρήσεων ανακοινώθηκαν τα κάτωθι μέτρα:

 Εξάμηνη αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για πολίτες και
επιχειρήσεις

 Οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Εσωτερικών
o 600 ευρώ ανά νοικοκυριό με προσαυξήσεις για πολύτεκνες

οικογένειες και οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες, για
κάλυψη πρώτων άμεσων αναγκών

o Ως 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για επισκευή και αποκατάσταση
οικιακού εξοπλισμού

o 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία από
τραυματισμό

 Επίδομα από το Υπουργείο Οικονομικών
o 5.000 ευρώ ανά πληγείσα κατοικία
o 8.000 ευρώ ανά πληγείσα επιχείρηση

 Επιχορήγηση επιχειρήσεων για κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό (και
φορτηγά), πρώτες ύλες και εμπορεύματα



 Στεγαστική συνδρομή για την ανακατασκευή κτιρίων με 60% δωρεάν
αρωγή και 40% άτοκο δανεισμό

 Αναστολή ή ειδική ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων πληγέντων
 Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ» χωρίς την

απαίτηση μειωμένου τζίρου για το Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων και τις
Δ.Ε. Ληλαντίων και Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων.

Όσον αφορά στις δημόσιες υποδομές, ανακοινώθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:
 Ταχεία ολοκλήρωση σε συνεργασία με τους μηχανικούς της ΔΤΕ της ΠΕ

Εύβοιας των καταγραφών ζημιών σε κατοικίες.
 Μελέτη και αποκατάσταση βλαβών στις γέφυρες του εθνικού και

επαρχιακού δικτύου και ειδικότερα επισκευές στις γέφυρες Βασιλικού
και Αφρατίου και αντικατάσταση στη γέφυρα Φύλλων.

 Άμεση εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου
«Παράκαμψη Χαλκίδας – Νέας Αρτάκης – Ψαχνών», α’, β’ και γ’ φάση.

 Άμεση ολοκλήρωση των μελετών σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας και εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση
των έργων «Παράκαμψη Βασιλικού» και «Παράκαμψη Αμαρύνθου».

Κατά την ολοκλήρωση της σύσκεψης ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ.
Φάνης Σπανός δήλωσε:
«Σε μια θλιβερή συγκυρία για τον τόπο μας, προσδοκούμε ότι τα μέτρα
στήριξης που ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση για τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις, θα φέρουν ανακούφιση στους συμπολίτες μας. Ταυτόχρονα, η
δέσμευση για την αποκατάσταση των πληγεισών υποδομών, αλλά και για την
υλοποίηση των στρατηγικών έργων υποδομής, μας επιτρέπει, μέσα σε αυτές
τις συνθήκες να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς για
την άμεση και ουσιαστική απόκριση στις ανάγκες που δημιούργησε, το μεγάλο
χτύπημα που δεχτήκαμε.»


