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                                                                                               Αθήνα, 24 Μαΐου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη 

 

Θέμα: «Θέσπιση γενναίων φορολογικών κινήτρων για την ασφάλιση 

κτιρίων» 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

 

Η θέσπιση γενναίων φορολογικών κινήτρων για την ασφάλιση κτιρίων από 

πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλα φυσικά φαινόμενα είναι επιβεβλημένη για 

την προστασία των περιουσιών και την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων του 

Κράτους. 

Η πρόσφατη πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Σχίνο του Νομού Κορινθίας έφερε στο 

προσκήνιο ένα διαχρονικό πρόβλημα, αυτό της ασφάλισης των κτιρίων (κατοικιών 

και επαγγελματικών χώρων), καθώς είναι διαπιστωμένο πως τα περισσότερα 

κτίρια που καταστρέφονται από φυσικά φαινόμενα είναι ανασφάλιστα. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, 

μόνο το 17% του συνόλου των κατοικιών είναι ασφαλισμένο - και κατά κύριο λόγο 

όσοι έχουν συμβατική υποχρέωση ως δανειολήπτες. 

Η παρότρυνση των ιδιοκτητών κτιρίων να προχωρήσουν, μεταξύ άλλων, στην 

ιδιωτική ασφάλιση τους αποτελεί μία λύση που θα συμβάλλει σημαντικά τόσο στη 

μείωση των δημοσίων δαπανών, όσο και στην πιο ευέλικτη και αποδοτική 

αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. 
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Να σημειωθεί δε ότι ένα από τα κίνητρα που θα μπορούσαν να θεσπιστούν, για να 

αποφασίσουν οι ιδιοκτήτες να ασφαλίσουν τα κτίρια τους, είναι η επαναφορά της 

έκπτωσης των ασφαλίστρων κτιρίων από το φορολογητέο εισόδημα, η οποία είχε 

καταργηθεί ως μνημονιακή υποχρέωση κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. 

Επειδή δυστυχώς η συχνότητα και η ένταση των ακραίων φυσικών φαινομένων τα 

τελευταία χρόνια συνεχώς αυξάνονται. 

Επειδή η ρύθμιση αυτή θα επιφέρει πρόσθετα φορολογικά έσοδα λόγω της 

αύξησης των εσόδων των ασφαλιστικών εταιρειών από την αύξηση των 

ασφαλιστήριων συμβολαίων τέτοιου είδους. 

Επειδή θα τονωθεί σε μεγάλο βαθμό η ασφαλιστική αγορά. 

Επειδή για το συγκεκριμένο θέμα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων 

(ΠΟΜΙΔΑ) έχει αποστείλει σχετική επιστολή στους συναρμόδιους Υπουργούς. 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1) Προτίθεστε να θεσπίσετε γενναία φορολογικά κίνητρα για την ασφάλιση 

των κτιρίων (κατοικιών και επαγγελματικών χώρων) από φυσικά 

φαινόμενα; 

2) Προτίθεστε να προχωρήσετε στην επαναφορά της έκπτωσης των 

ασφαλίστρων κτιρίων από το φορολογητέο εισόδημα;  

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

Βασίλειος-Πέτρος Ν. Σπανάκης 
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