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Δεκεµβρίου 2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: 1) Τον Υπουργό Οικονοµικών 

2)Τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

Θέµα: «Επιβάρυνση µε ΕΝΦΙΑ Έτους 2017 για τους Σεισµόπληκτους στην 
Λέσβο» 

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία έχει υπαχθεί η Λέσβος λόγω του 
καλοκαιρινού καταστροφικού σεισµού λήγει στις 12/12/2017. Στη διάρκεια 
του εξαµήνου, σύµφωνα µε καταγγελία του προέδρου των σεισµόπληκτων 
στη Βρίσα της Λέσβου, ουδείς έχει λάβει το επίδοµα της οικοσκευής, αλλά 
ούτε και το επίδοµα ενοικίου το οποίο προβλέπεται στην Κυβερνητική 
Απόφαση (ΚΥΑ) Αριθ. ΔΑΕΦΚ/2822/Α36 ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3026/01 της 
1/9/2017 για τους ιδιοκτήτες των τουλάχιστον 250 κόκκινων σπιτιών καθώς 
και σηµαντικού αριθµού κίτρινων σπιτιών που αποτελούσαν τη µόνιµη και 
κύρια κατοικία και δεν είναι κατάλληλα προς διαµονή.  

Οι εξαγγελίες περί µηδενικής συµµετοχής σε φάρµακα παρέµειναν σε 
καθαρά διακηρυκτικό επίπεδο.  

Στο συνολικό σκηνικό αναλγησίας έρχεται να προστεθεί η απαίτηση για 
άµεση καταβολή από τους σεισµόπληκτους µέχρι το τέλος Δεκεµβρίου 2017 
των τεσσάρων εκ των πέντε δόσεων ΕΝΦΙΑ παρότι είχε ανακοινωθεί η 
κυβερνητική πολιτική για απαλλαγή των ζηµιωθέντων από τον ΕΝΦΙΑ για τα 
έτη 2017 και 2018. Το σκεπτικό της απαίτησης για άµεση καταβολή του 
ΕΝΦΙΑ έτους 2017 στηρίζεται στο γεγονός ότι παρά την έλευση έξι µηνών 
από τον σεισµό, το ηλεκτρονικό σύστηµα του Taxis δεν έχει ακόµη 



προετοιµαστεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ) ώστε να 
γίνουν αποδεκτές οι µειώσεις του ΕΝΦΙΑ αφού προηγουµένως 
προσκοµισθούν από τους ιδιοκτήτες κόκκινων και κίτρινων κτιρίων στη 
Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Λέσβου τα όποια δικαιολογητικά. 
Σηµειωτέον δε ότι ακόµη δεν έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος που να 
καθορίζει µε σαφήνεια τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα συντελεσθεί 
η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.  

Η λύση που φαίνεται να προκρίνει το υπουργείο Οικονοµικών συνίσταται 
στην άµεση καταβολή του ΕΝΦΙΑ έτους 2017 από τους σεισµόπληκτους και 
τον συµψηφισµό των ποσών µε µεταγενέστερες οφειλές επιβαρύνοντας µε 
αυτό τον τρόπο έτι περαιτέρω τους ήδη συρρικνωµένους οικογενειακούς 
προϋπολογισµούς των ζηµιωθέντων από τον σεισµό.  

Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι συναρµόδιοι υπουργοί: 

- Προτίθεστε να προβείτε σε έκδοση ΚΥΑ που να προβλέπει την µη 
υποχρέωση καταβολής του ΕΝΦΙΑ για τους σεισµόπληκτους της Λέσβου 
µέχρι να γίνει η µετάβαση του ηλεκτρονικού συστήµατος Taxis από την 
ΑΑΔΕ από την προ σεισµού στη µετά σεισµού κατάσταση;  

- Που οφείλεται η ολιγωρία του υπουργείου σας η οποία έχει οδηγήσει 
στην µη καταβολή µέχρι σήµερα του επιδόµατος ενοικίου το οποίο 
προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών που 
χαρακτηρίστηκαν από τον επανέλεγχο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης 
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών  (ΔΑΕΦΚ) κόκκινες δηλαδή 
επικίνδυνες για χρήση ή κίτρινες δηλαδή προσωρινά ακατάλληλες για 
χρήση; 

         Ο ερωτών βουλευτής 

  

                    Θεοχάρης (Χάρης) 
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