
Διευκρινήσεις σε σχέση με αιτήσεις και ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην 

Π.Ε. Πρέβεζας και αφορούν δυνατότητα για επιχορήγηση των επιχειρήσεων 

που επλήγησαν από το σεισμό την 21/3 στο Δήμο Πάργας.  

 

Οδηγίες - διευκρινήσεις για τον τρόπο υποβολής  

Μη εξεταζόμενες ζημιές  

Παράταση υποβολής μέχρι 18/5 

 

1. Η επιτροπή εκτίμησης ζημιών που ορίστηκε με την απόφασή υπ’ αριθμ. 304/57/21-03-

20 (ΑΔΑ: ΩΧΜΝ7Λ9-ΕΑ3) του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, εξετάζει τις αιτήσεις των 

πληγέντων, που αφορούν ζημιές σε επιχειρήσεις και όχι σε κτίρια - κατοικίες και οικιακό 

εξοπλισμό ή φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, για τα οποία αρμόδιοι είναι άλλοι φορείς (Δήμοι, 

ΕΛΓΑ, ΠΣΕΑ, Δ.Α.Ε.Φ.Κ. κλπ.).  

Η επιτροπή δεν εξετάζει αιτήματα ή μέρος αιτημάτων που αφορούν ιδιοκτησίες τρίτων, ξένων 

προς την επιχείρηση ή εξοπλισμό (όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές) και υλικά που 

δεν ανήκουν ή δεν προορίζονται και δεν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα ή δεν τεκμηριώνεται 

ότι χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική – παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.  

 

2.  Απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, η αίτηση να συνοδεύεται από φωτογραφίες, 

τιμολόγια και αναλυτική κατάσταση ζημιών. Αν δεν υπάρχουν φωτογραφίες, τιμολόγια  και 

αναλυτική κατάσταση για τα εμπορεύματα τον εξοπλισμό και τις λοιπές ζημιές, δεν είναι 

δυνατό να τεκμηριωθεί το ύψος της ζημιάς. Την υποχρέωση τεκμηρίωσης του κόστους της 

ζημιάς έχει η αιτούσα επιχείρηση και όχι η επιτροπή.  

 

3.  Δεν απαιτείται υποβολή έκθεσης εκτίμησης ζημιών από λογιστικό γραφείο ή 

εκτιμητή ή από μηχανικό, εκτός αν αυτό ζητηθεί από την επιτροπή εκτίμησης των 

ζημιών, αν πρόκειται για ζημιές μεγάλης αξίας.  

Στην περίπτωση υποβολής έκθεσης εκτίμησης ζημιών αυτή εξετάζεται μόνο αν συνοδεύεται 

και από όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Πάντως, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20725/Β.979/11 

(ΦΕΚ 1207 Β/14-6-2011), άρθρο 1.4,  «Η αρμόδια για την εκτίμηση ζημιών επιτροπή δε 

δεσμεύεται από την τυχόν δηλωθείσα εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων ζημία, ή την 

εκτίμηση αυτής από άλλα πρόσωπα (ιδιώτες εκτιμητές, λογιστές κλπ)».  

Σε περίπτωση ζημιάς σε μεταποιημένα προϊόντα, για τα οποία υπάρχουν τιμολόγια για τις 

πρώτες ύλες μόνο, μπορεί να γίνει προσεγγιστική εκτίμηση της αξίας τους από την επιχείρηση 

ή τρίτους. Η εκτίμηση γίνεται με βάση το κόστος της πρώτης ύλης, τις ανθρωποώρες που 

δαπανούνται για την μεταποίηση ή τα τιμολόγια πώλησης απ’ όπου αφαιρείται ένα εύλογο 

ποσοστό που αντιστοιχεί στο εμπορικό κέρδος ή/και ενδεχομένως το κόστος επισκευής, όπου 

αυτό είναι δυνατό. Γι’ αυτά, τα μεταποιημένα προϊόντα-εμπορεύματα, απαιτείται και η 

αποστολή ενδεικτικών τιμολογίων προγενέστερης χονδρικής πώλησης ομοιών τους. 

 

4.   Οι εν γένει ζημίες στα κτίρια αποζημιώνονται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες 

του ν. 2576/1998 (Μετά ενδεχομένως έλεγχο από τις αρμόδιες επιτροπές όπου ελέγχεται η 

στατική επάρκεια κ.τ.λ. όλων των κτιρίων και χαρακτηρίζεται κάθε κτίριο ως προς την 

επικινδυνότητα.).  Η επιτροπή της Π.Ε. Πρέβεζας δεν έχει αρμοδιότητα στις ανωτέρω 

διαδικασίες και δεν εξετάζει σχετικά αιτήματα.  



Η διαδικασία της υπ’ αριθμ. 20725/Β.979/11 απόφασης, που εφαρμόζει η επιτροπή της Π.Ε. 

Πρέβεζας σχετικά με αποζημίωση των επιχειρήσεων, δεν αφορά σε κτίρια. Μπορεί να 

καλύψει ζημιές σε κτίρια (μικροζημιές, θραύση υαλοπινάκων, κατασκευές έδρασης 

παραγωγικών μηχανημάτων, κτλ) μόνο για ιδιοκτησίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγική - επιχειρηματική δραστηριότητα, που δεν είναι δυνατό να αποζημιωθούν 

διαφορετικά, δηλαδή με βάση τον ν. 2576/1998 και βέβαια μετά από σχετική τεκμηρίωση. 

Στην περίπτωση αυτή οι ιδιοκτησίες πρέπει να ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην 

επιχείρηση. (Η πλήρης κυριότητα αποδεικνύεται με το ισχύον έντυπο Ε9 (2019-2020) και 

πρέπει να συνυποβάλλεται). 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20725/Β.979/11 (ΦΕΚ 1207 Β/14-6-2011), Άρθρο 2.2. : Η 

επιχορήγηση καλύπτει ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, όπως αυτές 

αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 36 του νόμου 2459/1997. «Ειδικότερα για τις 

ζημιές στις κτιριακές εγκαταστάσεις, αυτές καλύπτονται μόνο εφόσον οι δικαιούχοι είναι 

ιδιοκτήτες, δηλαδή ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην επιχείρηση που επλήγη και όχι σε 

τρίτους (εταίρους, μετόχους κλπ) και με την προϋπόθεση ότι δεν αποζημιώνονται από άλλη πηγή 

και ειδικότερα με βάση το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

84 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) και ισχύει».  

Κατά συνέπια, για κτιριακές ζημιές πρέπει οι πληγέντες να αιτηθούν αποζημίωσης με βάση το 

ν. 2576/1998 και τη συνδρομή των αρμόδιων, για τις ζημιές αυτές, επιτροπών. 

 

Τρόπος αποστολής της αίτησης - Επικοινωνία 

5.  Για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων, για μικρές ζημιές μέχρι 2000€, με 

αντίστοιχα μικρό πλήθος φωτογραφιών και τιμολογίων, προτείνεται η αποστολή της αίτησης 

ηλεκτρονικά στο seismos2020@php.gov.gr.  

Σε περίπτωση αποστολής της αίτησης με e-mail, η φόρμα της αίτησης θα πρέπει να υπογραφεί 

να σφραγιστεί και να σαρωθεί πριν σταλεί. Τα υπόλοιπα αρχεία να σταλούν όπως εκδίδονται 

από τα taxis (pdf). Nα σαρωθούν μόνο όσα έγγραφα χρειάζεται (π.χ τιμολόγια) συνεχόμενα, σε 

ένα μόνο αρχείο και με ανάλυση (dpi) που θα παράγει μικρό μέγεθος αρχείου. Τα αρχεία 

φωτογραφιών πρέπει να είναι επίσης μικρού μεγέθους. Το μέγιστο συνολικό μέγεθος όλων των 

αρχείων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10ΜΒ και να σταλούν σε ένα μόνο e-mail.  Αν το μέγεθος 

των αρχείων συνολικά ξεπερνά τα 10ΜΒ, η αίτηση πρέπει να σταλεί ταχυδρομικά και να μην 

χωριστεί σε επιμέρους περισσότερα e-mails. Για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η αποδοχή 

μεγάλου όγκου αρχείων και υπάρχει κίνδυνος απώλειας των στοιχείων.  

Για όλες τις ζημιές υψηλού κόστους, καθώς και όταν προκύπτει μεγάλο πλήθος και μέγεθος 

αρχείων των φωτογραφιών και λοιπών αρχείων που τεκμηριώνουν τη ζημιά, οι αιτήσεις πρέπει 

να σταλούν ταχυδρομικά. Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι έντυπες ή ψηφιακές σε CD-ROM 

μαζί με video αν είναι διαθέσιμα. Η αίτηση (φόρμα) πρέπει να είναι έντυπη καθώς και τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το νόμο.  

Σε κάθε περίπτωση που οι φωτογραφίες να είναι αριθμημένες με αντιστοίχιση στην αναλυτική 

κατάσταση. Μία τουλάχιστον φωτογραφία θα πρέπει να δείχνει την πρόσοψη της 

εγκατάστασης της επιχείρησης (βιτρίνα, είσοδος, ταμπέλα). 

 

6.  Στα πλαίσια αποφυγής του συνωστισμού λόγω των κινδύνων για τη δημόσια υγεία 

έχει επιβληθεί αυστηρός περιορισμός επισκέψεων των πολιτών στα γραφεία των 

Δημοσίων Υπηρεσιών.  

Κατά συνέπεια και δεδομένου ότι η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε ταχυδρομικά, είτε 

ηλεκτρονικά, τόσο κατά το διάστημα εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, όσο και κατά τη 
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διάρκεια αποκλιμάκωσης τους, η υποβολή της αίτησης δεν επιτρέπεται να γίνεται 

αυτοπροσώπως.  

Οι ενδιαφερόμενοι, οι ίδιοι ή τα λογιστικά τους γραφεία, μπορούν να υποβάλουν επώνυμα 

τυχόν ερωτήματά τους στο e-mail  seismos2020@php.gov.gr, όπου θα αναφέρουν και τα 

στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης. Δεν είναι απαραίτητη η τηλεφωνική επικοινωνία. 

Ερωτήματα μπορεί να απαντηθούν και συνολικά διαμέσου του δικτυακού τόπο της Π.Ε. 

Πρέβεζας www.preveza.gr.  

Σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια διευκρίνηση ή επιπλέον στοιχείο σχετικά με την αίτηση 

συγκεκριμένης επιχείρησης, ή και για διενέργεια αυτοψίας, η επιτροπή θα επικοινωνήσει με 

την επιχείρηση στα e-mail και τηλέφωνα που θα δηλωθούν.  

 

7.  Οι αριθμοί πρωτόκολλων των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμοι στους αιτούντες μετά την 

18/5, όποτε και θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση στο δικτυακό τόπο της Π.Ε. 

Πρέβεζας www.preveza.gr. 

 

8.  Η επιτροπή θα εξετάσει αιτήματα που θα υποβληθούν μέχρι 18/5. (Ημερομηνία 

κατάθεσης στην ταχυδρομική υπηρεσία) 

Μετά την ημερομηνία αυτή, θα προχωρήσουν οι διαδικασίες ώστε να σταλεί, από το Γραφείο 

Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας προς τις υπηρεσίες των αρμόδιων υπουργιών, η 

προβλεπόμενη από το νόμο συγκεντρωτική κατάσταση. Μετά την αποστολή της κατάστασης 

δεν θα είναι πλέον δυνατή η προσθήκη καθυστερημένου αιτήματος επιχείρησης. 

Τονίζεται ότι με την αποστολή συγκεντρωτικής κατάστασης γίνεται το αίτημα μόνο, από 

την Π.Ε. Πρέβεζας προς τα αρμόδια υπουργία, για την έκδοση απόφασης για παροχή 

επιχορηγήσεων στις πληγείσες επιχειρήσεις και δεν παρέχεται άμεσα καμία επιχορήγηση.  
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