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ΝΟΜΟΣ 4797/2021 
ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

& ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ 
ΓΙΑ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

• Μπορεί το κράτος να αποζημιώσει σωστά και γρήγορα μια επι-
χείρηση έτσι ώστε αυτή άμεσα να λειτουργήσει και πάλι όπως 
πριν την ζημιά, κάτι απόλυτα σημαντικό για την επιβίωσή της; 

• Μπορεί ο επιχειρηματίας να επιλέξει να μην ασφαλιστεί σε 
ασφαλιστική εταιρεία και να μείνει ήσυχος ότι θα αποζημιωθεί 
από το κράτος όταν θα συμβεί κάποιο ζημιογόνο γεγονός;

ΝΟΜΟΣ 4797/2021 
ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
& ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ 
ΓΙΑ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Mπορεί το Κράτος να γίνει Ασφαλιστής;
Λέγεται -και σωστά- ότι στον κλάδο ασφάλισης υγείας και σύνταξης, ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης πρέπει να είναι συμπλη-
ρωματικός του δημοσίου συστήματος ασφάλισης. Όσον αφορά τους υπόλοιπους κλάδους ασφάλισης το δημόσιο ήταν ουσια-
στικά απών. Όμως, με τον νόμο 4797/2021, το κράτος προσπαθεί να κάνει συμπληρωματικό τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης 
επιχειρήσεων, ή τουλάχιστον σε ένα κομμάτι του. Τα αποτελέσματα θα φανούν σε βάθος χρόνου αλλά το παρελθόν δεν μας κάνει 
να είμαστε αισιόδοξοι. Παρόλα αυτά προκύπτουν δύο σημαντικά ερωτήματα:

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΥΤΟΣ:

Εφόσον συμβεί κάποια θεομηνία, ήτοι: σεισμός, χιονοστιβάδα, 
κατολίσθηση, πλημμύρα, έκρηξη ηφαιστείου, πυρκαγιά από δά-
σος και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές από φυσικά αίτια, τότε η πολι-
τεία  θα συνδράμει μέσω κρατικής αρωγής για την αποκατάστα-
ση των ζημιών. 
Ο νόμος αυτός δεν καλύπτει κατοικίες αλλά μόνο: επιχειρή-
σεις (βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες), εμπορικά κατα-
στήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις που ασκούν 
νόμιμη οικονομική δραστηριότητα ανεξαρτήτως μορφής συ-
μπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των 
ελεύθερων επαγγελματιών, δημόσιες επιχειρήσεις καθώς και 
δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις. Καλύπτονται 
επίσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς όπως φιλαν-
θρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα και αστικές εταιρείες 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Η αποζημίωση με την μορφή επιχορήγησης και εφάπαξ ενί-
σχυσης ως πρώτης αρωγής δύναται να παρέχεται από το πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με προτεραιοποίηση ατόμων 
με αναπηρία που ασκούν διοίκηση στην πληγείσα επιχείρηση.
Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από 
θεομηνία σε στοιχεία ενεργητικού, όπως: κτιριακές εγκαταστά-
σεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτο-
κίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα 
επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομέ-
νου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊό-
ντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα.
Η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρη-
τη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων δεν υπόκειται σε οποιοδή-
ποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν 
δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το 
Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανι-
σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα 
ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα.

https://k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://www.facebook.com/k2ins.gr/
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Μια πολύ θετική διάσταση του νόμου αποτελεί η πρόβλεψη για μια έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση η οποία ονομάζεται 
‘’πρώτη αρωγή’’. Η αρωγή αυτή ενεργοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ο οποίος ορίζει και το ύψος 
του ποσού καθώς και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, τον τρόπο καταβολής, τα δικαιολογητικά και 
κάθε τι σχετικό με αυτήν. Το ποσό αυτό της πρώτης αρωγής συμψηφίζεται με την τελική αποζημίωση που θα λάβει ο 
δικαιούχος αλλά μέχρι το 50% οπότε το υπόλοιπο 50% είναι κέρδος για τον ζημιωθέντα επιχειρηματία.  
Τα νεφελώδη σημεία του νόμου 
Αν εμπιστευτούμε το παρελθόν αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι 
ούτε για το ύψος της αποζημίωσης ούτε για τον χρόνο καταβολής  της αλλά ούτε και για το αν θα ληφθεί τελικά η 
αποζημίωση. Ας δούμε μερικές γκρίζες ζώνες:
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ΘΕΤΙΚΑ  
& ΝΕΦΕΛΩΔΗ  
ΣΗΜΕΙΑ  
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου, με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη συστήνονται επιτροπές κρατι-
κής αρωγής οι οποίες είναι αρμόδιες για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών καθώς και για την συγκέντρωση 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών τα οποία καθορίζονται από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σε αυτές τις 
επιτροπές θα πρέπει να απευθυνθούν οι άμεσα πληγέντες για να ενημερωθούν για τις διαδικασίες και τα δικαιολο-
γητικά τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσουν. Τίθεται το ερώτημα κατά πόσο θα είναι ευέλικτες και λειτουργικές 
αυτές οι επιτροπές.

Το ποσό της αποζημίωσης δεν προσδιορίζεται ούτε ονομαστικά ούτε ποσοστιαία. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε ούτε αν 
υπάρχει πλαφόν αποζημίωσης ούτε αν θα υπάρξει ποσοστό αποζημίωσης επί της ζημιάς (πχ 50% ή 80% ή 100%). 
Αυτά θα καθορισθούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών όπως και όλες οι διαδικα-
σίες και προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης. 

Ένα ακόμα νεφελώδες  σημείο του νόμου αποτελούν τους πόρους του ταμείου, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 14 
προέρχονται από:
• εισφορές ιδιωτών στον Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής ο οποίος συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονο-

μικών και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος,
• ποσά που έχουν αναζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 

Εσόδων και αφορούν σε κάθε είδους ενίσχυση που έχει δοθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετά από θεομηνίες, 
τα οποία και αποδίδονται στο Ταμείο μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού,

• επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται κατ’ έτος με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών

Δηλαδή στην ουσία οι πόροι του θα προέρχονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό εκτός αν κάτι ξέρουν παρα-
πάνω κάποιοι και θεωρούν ότι οι εθελοντικές εισφορές ιδιωτών και η φιλανθρωπία θα καλύψουν το κόστος μιας 
τέτοιας δαπάνης η οποία είναι απρόβλεπτη και απροσδιόριστη.  

https://k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://www.facebook.com/k2ins.gr/
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Ο ΝΟΜΟΣ  
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ  
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΦΟΡΜΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ 
ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΤΗΡΙΩΝ!
Πράγματι ο νόμος αυτός δίνει την αφορμή για να σκεφτούμε μια οριστική και ξεκάθαρη λύση για το ζήτημα της ασφάλισης 
κτηρίων, το οποίο αποτελεί μια αχίλλειο πτέρνα της χώρας μας. Αυτό γίνεται φανερό μετά από κάθε θεομηνία, όταν εκα-
τοντάδες άνθρωποι χάνουν τις περιουσίες τους και δεν έχουν κανέναν απολύτως τρόπο να την αντικαταστήσουν.

Ο νόμος σε μια μικρή παράγραφο προσεγγίζει την λύση: 

Για τις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, οι οποίοι έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θα δοθεί 
αποζημίωση για το ποσό της ζημίας το οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Η επιχορήγηση  επίσης είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου κλπ όπως αναφέραμε 
στην πρώτη σελίδα. 

Tα συμπεράσματα & η πρότασή μας
Θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση το κράτος δεν μπορεί να 
παίξει τον ρόλο της ασφαλιστικής εταιρείας. Παρά την καλή 
προαίρεση για συνδρομή στα προβλήματα που προκαλούν 
οι θεομηνίες, οι οποίες θα ενταθούν όσο η κλιματική αλλα-
γή εντείνεται, εκ των πραγμάτων οι βραδυκίνητες και γρα-
φειοκρατικές του διαδικασίες και δομές, θα προκαλέσουν 
περισσότερα προβλήματα από όσα επιδιώκουν να λύσουν. 
Επιπλέον μπορεί να δώσουν ένα λάθος μήνυμα και πολλές 
επιχειρήσεις να πάψουν να ασφαλίζονται πιστεύοντας ότι 
είναι καλυμμένες από τον νέο νόμο. Τέλος, η επιβάρυνση 
του κρατικού προϋπολογισμού θα είναι δυσβάστακτη εκτός 
αν οι αποζημιώσεις θα είναι ελάχιστες σε ποσοστό επί των 
ζημιών.

Σε αντιδιαστολή, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιέχουν 
πολλές περισσότερες καλύψεις πχ πυρκαγιά από οποιαδή-
ποτε αιτία, κακόβουλες και τρομοκρατικές ενέργειες,  θραύ-
ση σωληνώσεων, αστική ευθύνη προς τρίτους, μηχανικές 
βλάβες, έξοδα μηχανικών, αποκομιδή ερειπίων και δεκάδες 
άλλες μικρότερες αλλά πολύτιμες για την λειτουργικότη-
τα των επιχειρήσεων καλύψεις. Οι αποζημιώσεις δίνονται 

πολύ γρήγορα και με ευέλικτες διαδικασίες και οι επιχειρή-
σεις άμεσα αποκαθιστούν τις προ ζημιών λειτουργίες τους.

Αυτό που θα μπορούσε να γίνει και να δώσει μια οριστική 
λύση στο πρόβλημα προστασίας κάθε είδους ακινήτου στην 
χώρα, θα ήταν η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής ασφάλι-
σης κτηρίων, με πλήρη φοροαπαλλαγή των ασφαλίστρων 
και με τροποποίηση του νόμου που σχολιάζουμε έτσι ώστε 
να καλύπτει μόνο τις απαλλαγές των ασφαλιστηρίων συμ-
βολαίων οι οποίες και θα καθοριστούν με σαφήνεια.

Με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε καθολική ασφάλιση, πολύ 
σημαντικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού από φό-
ρους ασφαλίστρων και κερδών των ασφαλιστικών εταιρει-
ών και φυσικά άμεσες αποζημιώσεις μετά από θεομηνίες. 
Η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων συνεπάγεται νέες 
εργασίες και άνθιση οικοδομικής και οικονομικής δραστη-
ριότητας μετά από κάθε καταστροφικό γεγονός. Μόνο με 
αυτόν τον τρόπο  μπορεί να μετατραπεί μια τραγωδία σε 
δημιουργική ευκαιρία. Το μόνο που δυστυχώς δεν μπορεί να 
αντικατασταθεί είναι οι ανθρώπινες ζωές…

https://k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://www.facebook.com/k2ins.gr/
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
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ΣΤΟ Κ2 Η ΜΝΗΜΗ  
ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΗ
Στις 16 Ιανουαρίου 2021 για πρώτη φορά στην ιστορία, κατακτήθηκε η κορυφή 
Κ2 εποχή χειμώνα από 10 Νεπαλέζους σέρπας. Ο Αντώνης Συκάρης ο Έλληνας 
πρεσβευτής των αποστολών που επιχείρησαν το αδιανόητο αυτό εγχείρημα, είχε 
την πρόνοια ή και την τύχη να υποχωρήσει από την τελική προσπάθεια μαζί με 
ακόμα 17 ορειβάτες που συμμετείχαν στην αποστολή. Όμως 4 άλλοι επιχείρη-
σαν το ανέφικτο, ελπίζοντας ότι θα επιτύχουν σε αυτόν τον άνισο αγώνα ενάντια 
σε όλα τα προγνωστικά. Ο Πακιστανός Ali Sadpara μαζί με τον γιο του Sajid, ο 
Ισλανδός John Snorr και ο Χιλιανός Juan Pablo Mohr ξεκίνησαν από το camp 
3 στα 7200 μέτρα στις 5 Φεβρουαρίου. Φτάνοντας στο Bottleneck έναν απότο-
μο στενό κολπίσκο μόλις 300 μέτρα από την κορυφή, o Sajid αισθάνθηκε ενο-
χλήσεις στο αναπνευστικό του σύστημα και υποχώρησε. Σε αυτό το υψόμετρο 
των 8300 μέτρων που αποκαλείται ‘’ζώνη θανάτου’’ ο άνθρωπος δεν μπορεί να 
παραμείνει πολλές ώρες γιατί τα κύτταρα του σώματος αρχίζουν να πεθαίνουν.

‘’Θυμάμαι το χέρι του πατέρα μου απλωμένο πάνω σε μια κοφτερή λεπίδα πά-
γου στην οποία στηριζόταν για να αναρριχηθεί. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα 
από τον πατέρα μου κι έτσι θέλω να τον θυμάμαι’’

Οι 3 ορειβάτες χάθηκαν και τα ίχνη τους δεν βρέθηκαν ποτέ. Κανείς δεν ξέρει 
αν κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή. Η μνήμη τους όμως θα παραμείνει 
αιώνια στην βάση του Κ2 όπου μνημονεύονται όσοι έχασαν την ζωή τους προ-
σπαθώντας να κατακτήσουν το ‘’Άγριο Βουνό’’…

ΥΓ Ακριβώς την στιγμή που γραφόταν αυτό το κείμενο, ήρθε η είδηση από τον 
Αντώνη Συκάρη ότι οι σωροί των τριών ορειβατών βρέθηκαν μεταξύ camp 4 και 
Bottleneck. Ας είναι αιωνία τους η μνήμη! 

Παρακολουθήστε το τελευταίο βίντεο με τους ήρωές μας καθώς και την προ-
σπάθεια για να τους εντοπίσουν με το ελικόπτερο διάσωσης…

https://k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.youtube.com/embed/ujyFtngpSKY?rel=0
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ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΥΚΟΛΟ  
ΝΑ ΠΑΩ ΑΛΛΟΥ  

&  ΝΑ ΠΑΡΩ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ, 
ΝΑ ΠΑΩ ΣΕ ΜΙΑ 

SUPERTEAM.  
ΟΜΩΣ, ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ  

Ο ΔΥΣΚΟΛΟΣ  
& Ο ΣΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.  
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ… 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ

https://k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://www.facebook.com/k2ins.gr/

