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ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  
 Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµι−

ών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φε−
βρουαρίου 2012 στο Κέντρο των Αθηνών.

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

΄Έχοντας υπόψη:
1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµα−

τος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για την αποκατάσταση των σο−
βαρών ζηµιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις και 
καταστήµατα του Κέντρου των Αθηνών από τα εκτε−
ταµένα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012 συνεπεία 
των οποίων διασαλεύτηκε η δηµόσια τάξη και έχει πα−
ραλύσει η εµπορική ζωή του Κέντρου των Αθηνών, 

3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, 
αποφασίζουµε:

Άρθρο 1 
∆ικαιούχοι

1. Στις διατάξεις της πράξης αυτής µπορούν να υπα−
χθούν ύστερα από αίτησή τους οι επαγγελµατίες και 
επιχειρήσεις, τα ακίνητα των οποίων υπέστησαν ζηµίες 
από τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012 (δικαιού−
χοι). ∆ικαιούχοι µπορεί να είναι ιδιοκτήτες ή µισθωτές 
των εν λόγω ακινήτων ή οποιοσδήποτε κάνει νόµιµη 
χρήση αυτών. Αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι 
του ίδιου ακινήτου, την αίτηση που προβλέπεται στην 
επόµενη παράγραφο υποβάλλει ένας από αυτούς, ο 
οποίος θεωρείται ότι ενεργεί και ως εκπρόσωπος των 
λοιπών. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις υποβάλλονται 
ανά ακίνητο και όχι ανά δικαιούχο και οι αποζηµιώσεις 
που προβλέπονται κατωτέρω καταβάλλονται επίσης 
ανά ακίνητο και όχι ανά δικαιούχο.

2. Η αίτηση, η οποία καταρτίζεται κατά το Υπόδειγµα 
Α’ που προσαρτάται στο Παράρτηµα της παρούσας, 
υπέχει και θέση δήλωσης του άρθρου 8 ν. 1599/1986 
και υποβάλλεται από το δικαιούχο στο ∆ήµο Αθηναίων 
το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2012. Η αίτηση µπορεί 
επίσης να υποβληθεί και κατά τη διάρκεια της αυτοψίας 
που διενεργούν τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 
συνεργεία. Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
Αθηνών, ο ∆ήµος Αθηναίων και τα συνεργεία διαθέτουν 
έντυπα αιτήσεων στους ενδιαφεροµένους.

3. Στην αίτηση δηλώνεται υποχρεωτικά εάν υφίσταται 
ασφαλιστική κάλυψη των ακινήτων για κινδύνους αντί−
στοιχους µε τις ζηµίες που έχουν προκληθεί.

4. Οι ζηµίες που έχουν προκληθεί σε ακίνητα κατά τη 
διάρκεια των επεισοδίων της 12ης Φεβρουαρίου 2012 
διαπιστώνονται µε αυτοψίες τις οποίες διενεργούν τρι−
µελή συνεργεία του ∆ήµου Αθηναίων. Για την αποκατά−
σταση των ζηµιών λαµβάνονται υπόψη και αυτοψίες που 
έχουν διενεργηθεί έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
της παρούσας.

5. Ο ∆ήµος ανακοινώνει µε κάθε πρόσφορο µέσο, και 
οπωσδήποτε µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, την 
ειδικότερη περιοχή στην οποία θα διενεργούνται αυ−
τοψίες των συνεργείων του κάθε ηµέρα. Την κατά την 
παράγραφο 2 αίτηση µπορεί να υποβάλλουν στα συνερ−
γεία και κατά τη διάρκεια της αυτοψίας επαγγελµατίες 
και επιχειρήσεις εγγύς του ακινήτου όπου διενεργείται 
η αυτοψία. Τα συνεργεία υποχρεούνται να παρέχουν 
βεβαίωση για την κατάθεση της αίτησης.

6. Στις αυτοψίες καταγράφονται οι ζηµίες στα ακίνητα 
των δικαιούχων και, συγκεκριµένα, προσδιορίζεται το 
είδος και η έκταση αυτών κατά το Υπόδειγµα Β’ που 
προσαρτάται στο Παράρτηµα της παρούσας. Οι αυτο−
ψίες µπορεί να συνοδεύονται και από φωτογραφικές 
αποτυπώσεις.

7. Μετά το πέρας της αυτοψίας συντάσσεται έκθεση 
και αντίγραφο αυτής χορηγείται στον ενδιαφερόµενο.

8. Επιτρέπεται η διασταύρωση στοιχείων που περι−
έχονται στις αυτοψίες των συνεργείων µε στοιχεία 
περιεχόµενα στις αυτοψίες της Πυροσβεστικής Υπη−
ρεσίας, ιδίως για να διαπιστωθεί η σχέση των ζηµιών 
που έχουν καταγραφεί µε τα επεισόδια της 12ης Φε−
βρουαρίου 2012.

9. ∆εν αποκαθίσταται ζηµία που διαπιστώθηκε σε κά−
ποιο ακίνητο κατά τη διενέργεια µιας αυτοψίας σύµφω−
να µε τα παραπάνω, αν η ζηµία δεν προκλήθηκε ευθέως 
από τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012.

Άρθρο 2 
Αποτίµηση ζηµιών σε ακίνητα

1. Ο υπολογισµός του ύψους της ζηµίας προς αποζη−
µίωση γίνεται µε βάση ενιαίο τιµολόγιο ανά είδος εργα−
σίας. Το τιµολόγιο συντάσσεται από το ∆ήµο Αθηναίων 
και στηρίζεται στα αναλυτικά τιµολόγια του Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 
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2. Ο καθορισµός της αποζηµίωσης γίνεται από πε−
νταµελή επιτροπή, µέλη της οποίας είναι οι εξής: ένας 
υπάλληλος µε βαθµό ∆ιευθυντή του ∆ήµου Αθηναίων, 
ένας υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, ένας υπάλ−
ληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ένας 
εκπρόσωπος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµε−
λητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) και του Εµπορικού Συλλό−
γου Αθηνών. Τα µέλη ορίζονται, αντιστοίχως, από τον 
∆ήµαρχο Αθηναίων, τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον 
Υπουργό Οικονοµικών και τους Προέδρους του Ε.Β.Ε.Α. 
και του Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών. Με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 3, στην Επιτροπή προεδρεύει ο υπάλ−
ληλος του ∆ήµου Αθηναίων.

3. Mε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής, που λαµβάνεται ύστερα από εισή−
γηση της Οικονοµικής Επιτροπής, µπορεί να διατίθενται 
πιστώσεις έως το συνολικό ποσό των δέκα εκατοµµυ−
ρίων (10.000.000) ευρώ για την αποζηµίωση δικαιού−
χων, τα ακίνητα των οποίων έχουν υποστεί ζηµίες που 
υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Όταν 
πρόκειται για ζηµίες που υπερβαίνουν τις δεκαπέντε 
χιλιάδες (15.000) ευρώ, στην Επιτροπή προεδρεύει ο 
υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, που στην περί−
πτωση αυτή έχει βαθµό ∆ιευθυντή. Η Επιτροπή µπορεί 
να ζητεί και πρόσθετα στοιχεία για την πιστοποίηση 
του είδους των ζηµιών.

4. Στους ζηµιωθέντες καταβάλλεται ως ελάχιστη απο−
ζηµίωση το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. 

Άρθρο 3
Αποζηµιώσεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο−
νται οι πόροι και οι λογαριασµοί από τους οποίους θα 
καταβληθούν οι αποζηµιώσεις έως δεκαπέντε χιλιάδες 
(15.000) ευρώ, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του 
άρθρου 2, καθώς και οι προθεσµίες και η διαδικασία 
καταβολής τους, υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. 
Η διαδικασία για την καταβολή των αποζηµιώσεων που 
υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ορίζε−
ται µε απόφαση του προβλεπόµενου στην παράγραφο 3 
του προηγούµενου άρθρου Περιφερειακού Συµβουλίου. 
Καταβολή της αποζηµίωσης που θα χορηγηθεί κατά το 
παρόν άρθρο γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου 
και υπό τον όρο παραίτησης από οποιαδήποτε αξίωση 
κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για αποζηµίωση σχετι−
ζόµενη µε τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012. Σε 
περίπτωση περισσότερων δικαιούχων, παραίτηση που 
θα υποβληθεί από τον εκπρόσωπο αυτών δεσµεύει αυ−
τοδικαίως και τους λοιπούς δικαιούχους.

2. Αποζηµιώσεις για ζηµίες έως πέντε χιλιάδες (5.000) 
ευρώ καταβάλλονται εφ’ άπαξ, µέσα σε 15 ηµέρες από 
τον καθορισµό της αποζηµίωσης, και για ζηµίες που 
υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ καταβάλ−
λονται σε δόσεις. Η πρώτη δόση της αποζηµίωσης, 
ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, καταβάλλεται µέσα 
στην ίδια προθεσµία. 

Άρθρο 4
Έγκριση εργασιών αποκατάστασης

1. Εργασίες αποκατάστασης ζηµιών που υπέστησαν 
τα ακίνητα των δικαιούχων κατά τα επεισόδια της 12ης 
Φεβρουαρίου 2012, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αποτί−
µησης της ζηµίας, εγκρίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο παρόν άρθρο. 

2. Αν για τις εργασίες αποκατάστασης απαιτείται µόνο 
άδεια µικρής κλίµακας, οι ενδιαφερόµενοι προµηθεύο−
νται από το Τµήµα Επικινδύνων της Υπηρεσίας ∆όµησης 
του ∆ήµου Αθηναίων βεβαίωση όπου αναφέρεται ότι το 
κτίριο δεν έχει υποστεί βλάβη στο φέροντα οργανισµό 
του. Με τη βεβαίωση αυτή µπορεί να ολοκληρωθούν οι 
εργασίες αποκατάστασης.

3. Αν για τις εργασίες αποκατάστασης απαιτείται 
έκδοση άδειας δόµησης, για τη χορήγηση της άδειας 
αυτής κατατίθεται πλήρης φάκελος σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. 

4. Ο έλεγχος των φακέλων των δικαιούχων πραγµα−
τοποιείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία οκτώ (8) 
εργάσιµων ηµερών από την υποβολή τους στα γραφεία 
της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Αθηναίων.

Αν διαπιστωθούν ελλείψεις στο φάκελο, αυτές γνω−
στοποιούνται µέσα σε τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες από 
την υποβολή του φακέλου και η πιο πάνω προθεσµία 
των οκτώ (8) εργάσιµων ηµερών αρχίζει όταν συµπλη−
ρωθούν οι ελλείψεις. Εάν η ανωτέρω προθεσµία των 
οκτώ εργάσιµων ηµερών παρέλθει άπρακτη, η άδεια 
θεωρείται ότι χορηγήθηκε.

5. Αν για τη χορήγηση της άδειας δόµησης απαιτεί−
ται έγκριση του αρµόδιου Συµβουλίου του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Τουρισµού ή και του Συµβουλίου Αρχι−
τεκτονικής της Γενικής Γραµµατείας Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής, η παραπάνω αποκλειστική προθε−
σµία ορίζεται µηνιαία. Τα ανωτέρω συµβούλια αποφαί−
νονται σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
περιέλευση του φακέλου σε αυτά. Αν παρέλθει άπρακτη 
η προθεσµία αυτή, οι παραπάνω εγκρίσεις θεωρείται 
ότι έχουν παρασχεθεί. ∆εν απαιτείται έγκριση του φα−
κέλου από συλλογικά διοικητικά όργανα, τα οποία δεν 
έχουν συγκροτηθεί νοµίµως µέσα στις προθεσµίες που 
τάσσονται µε το παρόν άρθρο.

6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της 
διαδικασίας που προβλέπεται στις παραγράφους 2 
έως 4 είναι να έχει συνταχθεί η έκθεση αυτοψίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 1. Η έκθεση αυτή αναζητείται 
αυτεπαγγέλτως από τις υπηρεσίες της Πολεοδοµίας.

Άρθρο 5
Ασφαλιστικές εισφορές, καταβολή οφειλών

δικαιούχων προς ασφαλιστικούς φορείς

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης ρυθµίζονται:

1. οι ασφαλιστικές εισφορές των δικαιούχων για χρονι−
κό διάστηµα έως ένα (1) έτος κατ’ αναλογία των ζηµιών 
που έχουν αυτοί υποστεί,

2. οι καταβολές των ληξιπρόθεσµων οφειλών των δι−
καιούχων προς τους ασφαλιστικούς φορείς ή η παροχή 
διευκολύνσεων για την εξυπηρέτηση ήδη ρυθµισµένων 
οφειλών των δικαιούχων προς τους ασφαλιστικούς φο−
ρείς.

Άρθρο 6
Επισκευές κοινόχρηστων χώρων

1. Με απόφαση του ∆ηµάρχου Αθηναίων, η οποία εκ−
δίδεται κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις, 
επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης µε απευθείας ανάθε−
ση για την προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών 
ή εκτέλεση έργων που αφορούν τους κοινόχρηστους 
χώρους οι οποίοι υπέστησαν ζηµίες κατά τα επεισόδια 
της 12ης Φεβρουαρίου 2012, και µέχρι του ποσού των 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για κάθε µία, µη συµπε−
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ριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για χρονικό διάστηµα έξι (6) 
µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσας.

2. Η επισκευή από το ∆ήµο Αθηναίων των κοινόχρη−
στων χώρων που υπέστησαν ζηµίες κατά τα επεισόδια 
της 12ης Φεβρουαρίου 2012 χρηµατοδοτείται, έως το 
ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ, από 
το Πράσινο Ταµείο του άρθρου 4 ν. 3889/2010.

3. Επιτρέπεται οι χώροι που υπέστησαν ζηµίες κατά 
τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012 να επισκευάζο−
νται και να αποκαθίστανται σε κατάσταση διαφορετική 
από αυτή που είχαν πριν από τα επεισόδια, εφόσον οι 
σχετικές αλλαγές έχουν ως αποτέλεσµα τη βελτίωση 
της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των χώρων 
αυτών και είναι ισοδύναµης ποιότητας και συνάδουν µε 
το συνολικό σχεδιασµό του χώρου.

Άρθρο 7
Λοιπές διευκολύνσεις δικαιούχων

1. Επιτρέπεται, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους 

από τη δηµοσίευση της παρούσας, η τµηµατική καταβο−
λή των πάσης φύσεως οφειλών προς το ∆ήµο Αθηναίων 
των κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 δικαιούχων 
σύµφωνα µε το άρθρο 170 ν. 3463/2006, χωρίς τον πε−
ριορισµό της παραγράφου 5 του παραπάνω άρθρου. 
Για τη ρύθµιση των οφειλών εφαρµόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 12 ν. 3074/2002. 

2. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Αθηναίων, που λαµβάνεται µε τη πλειοψηφία του συνό−
λου των µελών του, επιτρέπεται η µείωση του ύψους του 
µισθώµατος που καταβάλλουν οι κατά την παράγραφο 
1 του άρθρου 1 δικαιούχοι οι οποίοι είναι µισθωτές του 
∆ήµου. Η µείωση του µισθώµατος διενεργείται ύστερα 
από αίτηση των µισθωτών και µπορεί να ανέλθει έως 
το 20% του συµβατικώς καθορισµένου µισθώµατος. Με 
την ίδια απόφαση επιτρέπεται να καθοριστεί και περί−
οδος, έως τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο, κατά την οποία 
το µίσθωµα δεν θα αναπροσαρµόζεται.
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Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 44 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ∆. ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΗΜΑΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ, ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ, 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  


