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ΘΕΜΑ: «Καθορισµός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την 
καταβολή αποζηµιώσεων σε επαγγελµατίες και επιχειρήσεις, τα ακίνητα 
των οποίων υπέστησαν ζηµιές κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012» 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις:  
 
α) του άρθρου 3, παρ. 1 της από 15−3−2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
(Π.Ν.Π.) «Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν 
από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο Κέντρο των Αθηνών» (Α 59), 
 
β) του άρθρου 26, παρ. 1 του ν.2362/1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247), όπως αντικαταστάθηκε µε το 
ταυτάριθµο άρθρο του ν.3871/2010 (Α 141), καθώς και το άρθρο 28, παρ. 2 του ίδιου 
νόµου, 
 



 

 

 

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α 98). 
 
2. Την υφιστάµενη υπηρεσιακή ανάγκη για τον καθορισµό των πόρων, από τους 
οποίους θα καταβληθούν οι προβλεπόµενες αποζηµιώσεις στους πληγέντες από τα 
επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012 και της διαδικασίας που θα τηρηθεί για την 
πληρωµή των δικαιούχων. 
 
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
Άρθρο 1 
∆ικαιούχοι 
 
1. Επαγγελµατίες και επιχειρήσεις τα ακίνητα των οποίων υπέστησαν ζηµιές κατά τα 
επεισόδια της 12πς Φεβρουαρίου 2012, δικαιούνται αποζηµίωση. 
 
2. ∆ικαιούχοι της ανωτέρω αποζηµίωσης είναι οι ιδιοκτήτες ή µισθωτές των εν λόγω 
ακινήτων ή οι νόµιµοι χρήστες αυτών (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα). Αν υπάρχουν 
περισσότεροι δικαιούχοι του ίδιου ακινήτου, την αίτηση για τη διενέργεια αυτοψίας 
ζηµιών (παρ.2, άρθρο 1 της Π.Ν.Π.) υποβάλλει ένας απ’ αυτούς, ο οποίος θεωρείται 
ότι ενεργεί και ως εκπρόσωπος των λοιπών. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις 
υποβάλλονται ανά ακίνητο και όχι ανά δικαιούχο. 
 
Άρθρο 2 
∆ιαπίστωση ζηµιών 
 
1. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν στο ∆ήµο Αθηναίων το αργότερο µέχρι 31.3.2012 
αίτηση για τη διενέργεια αυτοψίας ζηµιών ως το Υπόδειγµα Α΄ του Παραρτήµατος 
της ανωτέρω Π.Ν.Π., η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8, του 
ν. 1599/1986. Στην αίτηση που µπορεί, επίσης, να υποβληθεί και κατά τη διάρκεια 
της αυτοψίας, δηλώνεται υποχρεωτικά εάν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη των 
ακινήτων για κινδύνους αντίστοιχους µε τις ζηµιές που έχουν προκληθεί. 
 
2. Οι προκληθείσες ζηµιές διαπιστώνονται µε αυτοψίες που διενεργούν τριµελή 
συνεργεία του ∆ήµου Αθηναίων. Στις αυτοψίες καταγράφονται οι ζηµιές στα ακίνητα 
των δικαιούχων και προσδιορίζεται το είδος και η έκταση αυτών, σύµφωνα µε το 
Υπόδειγµα Β΄ του Παραρτήµατος της ανωτέρω Π.Ν.Π. 
 
3. Μετά το πέρας της αυτοψίας συντάσσεται έκθεση, αντίγραφο της οποίας 
χορηγείται στον ενδιαφερόµενο. 
 
Άρθρο 3 
Αποζηµίωση δικαιούχων 
 
1. Ο υπολογισµός του ύψους της ζηµιάς προς αποζηµίωση διενεργείται µε βάση 
ενιαίο τιµολόγιο ανά είδος εργασίας, που συντάσσεται από το ∆ήµο Αθηναίων και 
στηρίζεται στα αναλυτικά τιµολόγια του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων. 
 



 

 

 

2. Ο καθορισµός της δικαιούµενης αποζηµίωσης διενεργείται από την πενταµελή 
επιτροπή της παρ. 2, του άρθρου 2, της ανωτέρω Π.Ν.Π. 
 
3.α. Στους ζηµιωθέντες καταβάλλεται ως ελάχιστη αποζηµίωση το ποσό των χιλίων 
(1.000) ΕΥΡΩ, η οποία, προκειµένου για αποζηµιώσεις που υπερβαίνουν το ποσό 
αυτό, λογίζεται ως προκαταβολή και συµψηφίζεται µε επόµενες καταβολές. 
 
β. Η ανωτέρω αποζηµίωση, καθώς και οι αποζηµιώσεις για ζηµιές µέχρι του ποσού 
των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ΕΥΡΩ, καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεων 
του Κρατικού Προϋπολογισµού (Προϋπολογισµός Υπουργείου Οικονοµικών, Ε.Φ. 
23−200, ΚΑΕ 2757). 
 
γ. Αποζηµιώσεις για ζηµιές που υπερβαίνουν το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων 
(15.000) ΕΥΡΩ καταβάλλονται σε βάρος του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Αττικής, η οποία µπορεί να διαθέτει προς τούτο, µε απόφαση του οικείου 
Περιφερειακού Συµβουλίου που λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, πιστώσεις µέχρι του συνολικού ποσού των δέκα εκατοµµυρίων 
(10.000.000) ΕΥΡΩ. 
 
4. Οι ανωτέρω αποζηµιώσεις καταβάλλονται ανά ακίνητο και όχι ανά δικαιούχο υπό 
τον όρο παραίτησης του από οποιαδήποτε αξίωση κατά του ελληνικού δηµοσίου για 
αποζηµίωση σχετιζόµενη µε τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012. Σε περίπτωση 
περισσότερων δικαιούχων η παραίτηση υποβάλλεται από το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 
εκπρόσωπο αυτών και τους δεσµεύει αυτοδικαίως. 
 
5. Σε περίπτωση ακινήτου που έχει ασφαλισθεί για κινδύνους αντίστοιχους µε τις 
ζηµιές που έχουν προκληθεί σ’ αυτό, το ποσό της δικαιούµενης αποζηµίωσης 
αποµειώνεται ισόποσα µε το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης των ζηµιών στο 
ακίνητο. 
 
6. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσες αποζηµιώσεις που διαπιστώνονται σε 
επιγενόµενους ελέγχους αναζητούνται και καταλογίζονται κατά τις κείµενες 
διατάξεις. 
 
Άρθρο 4 
∆ιαδικασία και δικαιολογητικά 
 
1. Η καταβολή των αποζηµιώσεων των περιπτώσεων (α) και (β), της παρ. 3, του 
άρθρου 3 της παρούσας, διενεργείται µε χρηµατικά εντάλµατα που εκδίδονται από 
την αρµόδια Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου µετά την υποβολή σχετικής αίτησης 
από τους δικαιούχους ή τον εκπρόσωπο αυτών, στη ∆40−∆/νση Οικονοµικού του 
Γ.Λ.Κράτους, η οποία καταρτίζει µητρώο πληγέντων ακινήτων και παρακολουθεί τη 
ροή πληρωµής των αποζηµιώσεων. 
 
2.α. Αποζηµιώσεις για ζηµιές έως πέντε χιλιάδες (5.000) ΕΥΡΩ, καταβάλλονται 
εφάπαξ εντός προθεσµίας 15 ηµερών από τον καθορισµό της αποζηµίωσης. 
 
β. Αποζηµιώσεις για ζηµιές που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ΕΥΡΩ 
καταβάλλονται σε δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) 
ΕΥΡΩ, καταβάλλεται εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας. Το υπόλοιπο ποσό 
καταβάλλεται σε δύο ισόποσες διµηνιαίες δόσεις. 
 



 

 

 

3.α. Καθορίζουµε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών 
χρηµατικών ενταλµάτων και την καταβολή των ανωτέρω αποζηµιώσεων, ως 
ακολούθως: 
 
i. Αντίγραφο απόφασης του αρµόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης 
οργάνου. 
 
ii. Κατάσταση πληρωµής δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που περιλαµβάνει κατά 
στήλη: αα) τα στοιχεία του δικαιούχου (Ονοµατεπώνυµο, ∆ιεύθυνση, Α.Φ.Μ.), ββ) 
διεύθυνση ακινήτου γγ) το πληρωτέο ποσό, δδ) τον αριθµό τραπεζικού λογαριασµού 
του δικαιούχου σε µορφή ΙΒΑΝ, εε) την αιτιολογία πληρωµής, στστ) τον ειδικό 
φορέα και ΚΑΕ, καθώς και την αρµόδια για την εξόφληση του χρηµατικού 
εντάλµατος ∆.Ο.Υ. 
 
iii. Αίτηση−Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του δικαιούχου ή του 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου των δικαιούχων ως Υπόδειγµα 
Παραρτήµατος Α΄, µε την οποία δηλώνεται και η ανεπιφύλακτη παραίτηση του 
δικαιούχου από οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά του ελληνικού δηµοσίου σχετιζόµενη 
µε τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012, όσον αφορά στο συγκεκριµένο ακίνητο. 
 
iν. Αντίγραφο αίτησης της παρ. 2 του άρθρου 1 της Π.Ν.Π. και της σχετικής έκθεσης 
αυτοψίας. 
 
ν. Πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω Π.Ν.Π. περί 
καθορισµού του ύψους της δικαιούµενης αποζηµίωσης. Από το πρακτικό θα πρέπει 
να προκύπτει ότι οι ζηµιές που έχουν καταγραφεί στο συγκεκριµένο ακίνητο 
προκλήθηκαν ευθέως από τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012. 
 
νi. Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρείας για το ύψος της αποζηµίωσης που 
καταβλήθηκε ή πρόκειται να καταβληθεί απ’ αυτήν για την επέλευση του 
ασφαλιστικού κινδύνου στο συγκεκριµένο ακίνητο, καθώς και αντίγραφο του 
ασφαλιστήριου συµβολαίου. νϋ. Αντίγραφο εντύπου Ε9 ή τίτλο ιδιοκτησίας ή 
µισθωτήριο συµβόλαιο του συγκεκριµένου ακινήτου. 
 
β. Τα δικαιολογητικά των υποπεριπτώσεων (iv)−(vii) της προηγούµενης περίπτωσης 
επισυνάπτονται από τον ενδιαφερόµενο στην Αίτηση−Υπεύθυνη ∆ήλωση που 
υποβάλλει. 
 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάµενος ∆ιεκπεραίωσης α.α.  



 

 

 


