
 

ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ 

 
 

Ειδικότερα,    για την Εκτίμηση των ζημιών, θα πρέπει να προσκομίζονται εκ μέρους των πληγέντων: 

  
1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο 

2. Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης (τριών προγενέστερων ετών) 

3. Δηλώσεις Φ.Π.Α. (τριών προγενέστερων ετών) 

4. Απογραφή προηγουμένου έτους (τριών προγενέστερων ετών) 

5.  Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους 
προμηθευτές 

6.  Τιμολόγια  αγοράς  μηχανολογικού  εξοπλισμού  συνοδευόμενα  από  κατάσταση  στην  οποία  θα  

             αναγράφεται  ο  χρόνος  απόσβεσης,  η  κατάσταση  του  μηχανήματος  καθώς  και  εάν  πρόκειται  για   

         ολική  η  μερική καταστροφή 

7. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης, Υπεύθυνη δήλωση του 

             Ν.Δ. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Επίσης θα     

        ελέγχεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες). 

8. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί Δικαστικής Φερεγγυότητας. 

9. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση (από την οικεία ΔΟΥ). 

10. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το Επιμελητήριο (καταστατικό και εκπροσώπηση μέσω της 

 πλατφόρμας ΓΕΜΗ για τις επιχειρήσεις που είναι νομικά πρόσωπα) 

11.  Ωστόσο, Η αρμόδια για την εκτίμηση της ζημίας επιτροπή μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία,  

πέραν των αναφερομένων εφ’ όσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, κατά περίπτωση. 

 
Γίνεται σαφές ότι οι Υπαγόμενες επιχειρήσεις και οι Καλυπτόμενες ζημιές, ορίζονται ως 

εξής ( βάση του εγγράφου με θέμα: «ΚΑΘΟΡΙΣΜΌΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 

36 ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ 2459/1997» [Υ.Α. οικ./3648/387/30.3.2012 (ΦΕΚ 985/Β)].): 

1.  Η καταβαλλόμενη αποζημίωση αφορά στις επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 36 του νόμου 2459/1997, οι οποίες ασκούσαν νόμιμη δραστηριότητα μέχρι την ημέρα που συνέβη 

η θεομηνία ή η φυσική καταστροφή. 

2.  Η επιχορήγηση καλύπτει ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, όπως αυτές αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 36 του νόμου 2459/1997. 

3.  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 βάσει του άρθρου 10 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/τΑ/9−2−1998). 

4.  Ζημία η οποία καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αποζημιώνεται μόνο κατά το μέρος που 

υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξε ο δικαιούχος από την ασφαλιστική του εταιρεία. 
 

Υπενθυμίζεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω: 

  

1.  Για τους αιτούντες Έλληνες πολίτες φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής 

βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής και για τους αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο 

άδειας παραμονής. 

2.  Φωτογραφίες όψεων του πληγέντος κτιρίου και του εσωτερικού του επαγγελματικού χώρου που έχει πληγεί 

οι οποίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας της επιχείρησης. Οι φωτογραφίες 

θα πρέπει να απεικονίζουν όσο το δυνατό καλύτερα την κατάσταση του επαγγελματικού χώρου μετά την 

πλημμύρα. 

3.  Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, τηλεφώνου κ.λπ. για την 

ταυτοποίηση της διεύθυνσης της πληγείσας επιχείρησης. 

4.  Ο  λογαριασμός  στον  οποίο  θα  κατατεθεί  η αποζημίωση ...................................................... (Τράπεζα) με 

IBAN................................................................................................, φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ή 

άλλο τραπεζικό έγγραφο του οποίου σας προσκομίζω με την αίτησή μου (στο οποίο να αναγράφεται ως 

πρώτο όνομα, το όνομα της πληγείσας επιχείρησης). 

5. Ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης είναι: ................................................................................................. 

6.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  αιτούντος  (με  βεβαιωμένο  το  γνήσιο  της  υπογραφής)  στην  οποία  θα 
δηλώνεται ότι: 

Είμαι   ιδιοκτήτης   /ενοικιαστής/νόμιμος   εκπρόσωπος   (διαγράφεται   ότι   δεν   ισχύει)   της   επιχείρησης   που   
βρίσκεται   στο ………………. (ισόγειο/όροφο/υπόγειο) του κτιρίου επί της οδού (ή θέση) 

…………………………………............ αρ.……..  στην  Τοπική  /Δημοτική  Κοινότητα  …………………  του  Δήμου  

…………………………  της  Περιφερειακής  Ενότητας ……………………….. και η οποία έχει πληγεί από τις 
πλημμύρες της ………………………………… 

 

 Προαιρετικά σε όλες τις περιπτώσεις αλλά και υποχρεωτικά στην περίπτωση που δεν συναινεί ο/η 

αιτών/-ούσα για τη λήψη στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. υποβάλλονται: 

  Τα έντυπα Ε1 ή Ε3 ή Ν ανάλογα με μορφή (ατομική ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) της 

επιχείρησης του τρέχοντος φορολογικού έτους, ή προσωποποιημένη πληροφόρηση. 

 Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιημένα στοιχεία εκπροσώπησης και νομιμότητας της επιχείρησης. 
 

Τα ανωτέρω προκύπτουν και από τα δηλωθέντα στην Εφορία στοιχεία. 


