
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Για τισ επιχειριςεισ που επλιγθςαν από το ςειςμό ςτθ Δ. Ε. Φαναρίου 

ςτισ21/3/2020  

 

Με τθν απόφαςι υπ’ αρικμ. 304/57/21-03-20 (ΑΔΑ: ΩΧΜΝ7Λ9-ΕΑ3) του Αντιπεριφερειάρχθ 

Πρζβεηασ, ςυγκροτικθκε ςτθν Π.Ε. Πρζβεηασ Επιτροπι για τθν καταγραφι και αποτίμθςθ των ηθμιϊν 

ςε επιχειριςεισ, που επλιγθςαν από τον ςειςμό ςτθ Δ.Ε. Φαναρίου του Διμου Πάργασ, Π.Ε. 

Πρζβεηασ. 

Η Επιτροπι αυτι λειτουργεί ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν υπ’ αρικμ. 20725/Β.979/11 (ΦΕΚ 

1207 Β/14-6-2011) : «Κακοριςμόσ διαδικαςιϊν για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 36 του 

Νόμου 2459/1997» Απόφαςθ του Υπ. Οικονομικϊν, ςφμφωνα με τθν οποία: 

Στισ επιχειριςεισ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 36 του ν. 2459/1997 

(βιομθχανικζσ και βιοτεχνικζσ μονάδεσ, εμπορικά καταςτιματα, αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ, άλλεσ 

επιχειριςεισ και μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα φορείσ) δφναται να παρζχεται επιχοριγθςθ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των ηθμιϊν από κεομθνίεσ. Η επιχοριγθςθ παρζχεται ςε επιχειριςεισ, ανεξάρτθτα από 

τθ νομικι τουσ μορφι, οι οποίεσ αςκοφςαν νόμιμθ οικονομικι ι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθν 

θμζρα που ςυνζβθ θ κεομθνία ι θ φυςικι καταςτροφι και καταβάλλεται μόνο εφ’ όςον αυτζσ 

ςυνεχίηουν να λειτουργοφν (με το ίδιο ΑΦΜ) κατά τον χρόνο καταβολισ τθσ. 

Για τον προςδιοριςμό του φψουσ τθσ ηθμίασ, απαιτείται θ υποβολι εκ μζρουσ των πλθγειςϊν 

επιχειριςεων αίτθςθ - διλωςθ κακϊσ και ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία βοθκοφν ςτθν 

αντικειμενικι εκτίμθςθ τθσ ηθμίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 1 τθσ ανωτζρω απόφαςθσ υπ’ αρικμ. 

20725/Β.979/11.Τα δικαιολογθτικά αυτά είναι: 

 Τίτλοι ιδιοκτθςίασ ακινιτου ςτο οποίο ςτεγάηεται θ επιχείρθςθ ι μιςκωτιριο ςυμβόλαιο. 

 Φορολογικζσ δθλϊςεισ επιχείρθςθσ,  Δθλϊςεισ Φ.Π.Α.,  Απογραφι προθγουμζνου ζτουσ. 

 Αναλυτικι κατάςταςθ ηθμιϊν και φωτογραφικι αποτφπωςθ τθσ κάκε ηθμιάσ. (Σεκμθρίωςθ 

ηθμιάσ). 

 Σιμολόγια αγοράσ πρϊτων υλϊν, εμπορευμάτων και ςε περίπτωςθ μθ φπαρξισ τουσ να 

αναηθτοφνται από τουσ προμθκευτζσ. (Σεκμθρίωςθ αξίασ) 

 Κατάςταςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ (που καταςτράφθκε) ςτθν οποία κα αναγράφεται ο 

χρόνοσ απόςβεςθσ, θ κατάςταςθ του μθχανιματοσ, κακϊσ και αν πρόκειται για ολικι ι μερικι 

καταςτροφι– Λογιςτικά ςτοιχεία παγίων, Τιμολόγια αγοράσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ (εφ’ 

όςον είναι διακζςιμα), φωτογραφίεσ.(Τεκμθρίωςθ αξίασ) 

 Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κάλυψθσ τθσ ηθμίασ και ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ, Τπεφκυνθ 

Διλωςθ του ν. 1599 περί μθ αςφάλιςθσ τθσ μονάδασ. 

 Επίςθσ ελζγχεται θ νόμιμθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ (άδεια λειτουργίασ ι λοιπζσ άδειεσ). 

(Σεκμθρίωςθ νομιμότθτασ λειτουργίασ) 

 

Προςοχι, θ επιτροπι εξετάηει τισ αιτιςεισ των πλθγζντων, που αφοροφν ηθμιζσ ςε επιχειριςεισ και 

όχι ςε ςπίτια και οικιακό εξοπλιςμό ι φυτικό και ηωικό κεφάλαιο για τα οποία αρμόδιοι είναι 

άλλοι φορείσ (Διμοι, ΕΛΓΑ ΠΕΑ κλπ.) 

Η επιτροπι ζχει το δικαίωμα,ςφμφωνα με τθν απόφαςθ υπ’ αρικμ. 20725/Β.979/11,να ηθτιςει 

επιπλζον δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν το φψοσ τθσ δθλουμζνθσ ηθμίασ.Η επιτροπι οφείλει να 



ςυμπεριλάβει ςτο πρακτικό που κα ςυντάξει για κάκε επιχείρθςθ μόνο ηθμιζσ οι οποίεσ 

τεκμθριϊνονται ςφμφωνα με τα παραπάνω προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογθτικά.Για επιπλζον 

δικαιολογθτικά ι/και για διενζργεια αυτοψίασ θ επιτροπι κα επικοινωνιςει με τισ επιχειριςεισ ςτα 

τθλζφωνα και e-mail που κα δθλωκοφν. 

Επιςθμαίνεται ότι με τθν υποβολι τωνανωτζρω δικαιολογθτικϊν γίνεται αίτθμα από τθν Π.Ε. 

Πρζβεηασπροσ το υπουργείο Ανάπτυξθσ για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ παροχισ επιχοριγθςθσκαι δεν 

παρζχεται άμεςα επιχοριγθςθ.  

Επιχοριγθςθ μπορεί να αποδοκείμόνο μετά από ζκδοςθ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 36 του ν.2459/1997. Στθν περίπτωςθ ζκδοςθσ απόφαςθσκαι ζγκριςθσ 

επιχοριγθςθσ, για τθν εκταμίευςθ αυτισ,εκτόσ από τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά,απαιτείταιυποχρεωτικά να αποςταλοφν ςτθν Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ του 

Τπουργείου Ανάπτυξθσ ι ςε υπθρεςία που κα οριςτεί, τα επιπλζον δικαιολογθτικά που 

προβλζπονται ςτο  άρκρο 3 τθσ απόφαςθσ υπ’ αρικμ. 20725/Β.979/11, κακϊσ και ότι άλλο ηθτθκεί με 

τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ.Οι επιχειριςεισ κα ενθμερωκοφν με άλλθ ανακοίνωςθ. 

Λόγω τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ κινδφνων για τθ δθμόςια υγεία και για τθν ταχφτερθ ολοκλιρωςθ 

τθσ διαδικαςίασ εκτίμθςθσ των ηθμιϊν, καλοφνται οι πλθγείςεσ επιχειριςεισ αφοφ ςυγκεντρϊςουν 

όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικάνα υποβάλουν τθν αίτθςθ προαιρετικάςε θλεκτρονικιμορφι ςτθν 

διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου seismos2020@php.gov.gr είτε μζςω του νόμιμου 

εκπρόςωπου, είτε μζςω του λογιςτικοφ τουσ γραφείου.Σε περίπτωςθ θλεκτρονικισ υποβολισ να 

λθφκεί μζριμνα για τον περιοριςμό του μεγζκουσ των ςυνθμμζνων αρχείων. (Μζχρι 10ΜΒ περίπου). 

ΠΡΟΟΧΗ 

Ο πλιρθσ φάκελοσ, ζντυπθ αίτθςθ υπογεγραμμζνθκακϊσ καιόλα τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά(φωτοτυπίεσ) κα πρζπει υποχρεωτικά να αποςταλοφν μζχρι τθν 11θ – 5 – 

2020 ςτθνΔιεφκυνςθ : 

Περιφερειακι Ενότθτα Πρζβεηασ  

Σπθλιάδου 8,  

Πρζβεηα, ΤΚ 48100  

Υπόψθ : Επιτροπισ για τθν Καταγραφι και αποτίμθςθ των ηθμιϊν ςε επιχειριςεισ, που 

επλιγθςαν από το ςειςμό τθν 21/3/2020 

 

Η αίτθςθ κα είναι αυτι: Αίτθςθ ΦΟΡΜΑ 

Η αναλυτικι κατάςταςθ εκτίμθςθσ τθσ ηθμιάσ μπορεί να ζχει τθν μορφι του υποδείγματοσ που 

μπορείτε να κατεβάςετε εδϊ: Κατάςταςθ ΦΟΡΜΑ 

Για κάκε άλλθ ενθμζρωςθ οι ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ μποροφν να ανατρζξουν ςτθν απόφαςθ 

υπ’ αρικμ. 20725/Β.979/11 (ΦΕΚ 1207 Β/14-6-2011) ι να ςτείλουν μινυμα ςτο e-

mailseismos2020@php.gov.gr. 

 

Η επιτροπικαταγραφισ και αποτίμθςθσ των ηθμιϊν 

mailto:seismos2020@php.gov.gr

