
 
 
 
 
 
 
Καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις στους δικαιούχους επιχειρηµατίες 

πληµµυροπαθείς από τις πληµµύρες του 2009  στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας 
(Προκόπι - Ροβιές). 
 

Πληροφορίες :  
1. Για την υποβολή δικαιολογητικών στη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. 

Εύβοιας   τηλ 22213-53420. 
2. Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά ακολουθούν οδηγίες ΕΟΜΜΕΧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ: Αποζηµίωση  επιχειρήσεων από τις πληµµύρες 9ου  και  10ου  2009.    
 
 Σας  ενηµερώνουµε  ότι  µε  βάση την υπ΄ αριθµ. 7591/Β.342/21.2.2011 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση για την αποζηµίωση των επιχειρήσεων, που επλήγησαν από τις πληµµύρες  9ου  & 
10ου 2009, εκδόθηκε η υπ΄αριθµ. Νο 419  µε αρ.πρωτ. 7566/1990/27-12-2011) 
 
Κατόπιν τούτου σας αποστέλλουµε  συννηµένα: 

- Την  απόφαση του ∆/ντος  Συµβούλου ΕΟΜΜΕΧ µε κατάσταση των δικαιούχων. 
  Σας ενηµερώνουµε ότι λόγω του µικρού αριθµού δικαιούχων η καταβολή αποζηµίωσης δεν θα 
γίνει µέσω της ∆ΙΑΣ ΑΕ αλλά µε έκδοση επιταγής στον δικαιούχο. 
 

Παρακαλούµε όπως  ενηµερώσετε σχετικά τους δικαιούχους για την υποβολή των απαραίτητων 
δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εκταµίευση της αποζηµίωσης. 

 

Κατόπιν τούτου σας γνωρίζουµε ότι τα απαιτούµενα δικαιολογητικά  για την καταβολή των 
αποζηµιώσεων είναι τα παρακάτω:  

                                                                                 

1. Βεβαίωση  της Νοµαρχίας (νυν  Περιφερειακή ενότητα)  στην οποία  
θα αναφέρεται  αναλυτικά κατά κατηγορία το ύψος της   ζηµίας που 
υπέστη η επιχείρηση. 
 [ Συνηµµένο Υπόδειγµα  Νο 1] 

 
2. Βεβαίωση   της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων   ότι 

δεν έχει  εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή  για τις ίδιες ζηµιές 
κτισµάτων, ούτε εκκρεµεί σε αυτήν σχετική αίτηση βάσει του 
άρθρου  10 του Νόµου  2576/1998. 
 [ Συνηµµένο Υπόδειγµα  Νο 2] 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αφορά µόνο τις επιχειρήσεις που έχουν ζηµία σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις. 

 
 
3. Βεβαίωση  ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία εµφανίζεται το 

συνολικό ύψος  της αποζηµίωσης που έλαβε ή  πρόκειται να λάβει 
ο δικαιούχος. 
 
-Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν είναι ασφαλισµένος σε  
ασφαλιστική εταιρεία για την κάλυψη των ζηµιών,  υποβάλλεται 
σχετική  Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν∆ 1599/86, επικυρωµένη για το 
γνήσιο της υπογραφής,  του δικαιούχου αποζηµίωσης ή του 
Νόµιµου Εκπροσώπου σε περίπτωσης εταιρείας, µε το παρακάτω 
κείµενο.  
 
δηλώνω ότι:  
 

“ Οι  ζηµιές που υπέστη η επιχείρηση µου σε εγκαταστάσεις, µηχανικό 
εξοπλισµό, πρώτες ύλες, εµπορεύµατα και φορτηγά αυτοκίνητα δ.χ και ι.χ, τα 
οποία κατεγράφησαν ως ολοσχερώς κατεστραµµένα, δεν είναι ασφαλισµένες 
σε ασφαλιστική εταιρεία. Ως εκ τούτου δεν έχω λάβει ούτε πρόκειται να λάβω 
αποζηµίωση από ασφαλιστική εταιρεία για τις ζηµιές που υπέστη η 
επιχείρηση µου από την  πυρκαγιά της 16-7-2008, για την οποία 
αποζηµιώνοµαι από τον ΕΟΜΜΕΧ µε βάση το άρθρο 36 του Ν. 2459/97.» 



 
4.  Πιστοποιητικό πρωτοδικείου  περί µη πτώχευσης   (για όλες τις 

επιχειρήσεις) 
 

5. Αθεώρητο τιµολόγιο του δικαιούχου αποζηµίωσης, προς τον 
ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ µε τα εξής στοιχεία: 

• ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.  

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

• ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ξενίας 16 &  Έβρου – Αθήνα – Τ.Κ. 115 28  

• Α.Φ.Μ.: 094415659  

• ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  

• Αιτιολογία: Επιχορήγηση ζηµιών από πληµµύρες  ή  πυρκαγιές 

• Ποσό: Α ΕΥΡΩ (το ποσό αποζηµίωσης που θα αναφέρεται στην απόφαση ∆/ντος Συµβούλου 

ΕΟΜΜΕΧ)  

• Χαρτόσηµο: 3,6% ( ΑΧ3,6%)  

• Σύνολο: Α ΕΥΡΩ (επαναλαµβάνεται το ποσό της απόφασης χωρίς να αφαιρεθεί το χαρτόσηµο)  

• Το τιµολόγιο πρέπει να σφραγισθεί στο επάνω µέρος αριστερά µε την σφραγίδα του δικαιούχου και 

πρέπει να φαίνονται τα στοιχεία του δικαιούχου Επωνυµία, Επάγγελµα ή ∆ραστηριότητα, ∆/νση, 

Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. και αρµόδια ∆ΟΥ.  

• [ Συνηµµένο Υπόδειγµα  Νο 3] 
 
 

6.  Επιστολή του δικαιούχου  µε τα στοιχεία της τράπεζας (επωνυµία 
τράπεζας- υποκατάστηµα-διεύθυνση-πόλη- ταχυδροµικός κώδικας)  
στην οποία επιθυµεί να αποσταλεί η επιταγή, ή αναφορά ότι η 
επιταγή θα παραληφθεί από τον ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο  της επιχείρησης.  

 
7. Καταστατικό  σύστασης της επιχείρησης  µε  όλες τις τροποποιήσεις 

αυτού (σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι εταιρεία). 
• ΦΕΚ   µε  το  ∆ιοικητικό  συµβούλιο της εταιρείας   για  τις   ΑΕ. 

 
 

8. Πιστοποιητικό  πρωτοδικείου περί  τροποποιήσεων του 
καταστατικού.  
-[Για επιχειρήσεις  µε νοµική µορφή  OE, EE,  ΕΠΕ]   
 [Για επιχειρήσεις µε νοµική µορφή ΑΕ -  βεβαίωση Νοµαρχίας/τµήµα 
εµπορίου}. 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
Σηµείωση 1η. 

Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 20725/Β.979/10-5-11 (φεκ β΄ 1207/14-
6-2011) , απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η υπηρεσία  
µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία  εφόσον κριθεί 
αναγκαίο.   
 

Σηµείωση 2η. 
       Η  επωνυµία και η διεύθυνση της επιχείρησης πρέπει να ταυτίζεται απόλυτα σε: 

• Κατάσταση  ∆ικαιούχων (Συντάχθηκε από Περιφέρεια και αποτελεί  αναπόσπαστο 
τµήµα της απόφασης ∆/ντος Συµβούλου ΕΟΜΜΕΧ)  

• Βεβαίωση Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ µε το ύψος της Ζηµίας 
• Βεβαίωση Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων 
• Πιστοποιητικά πρωτοδικείου .    
• Τιµολόγιο  επιχείρησης µε το ποσό της αποζηµίωσης 
• Καταστατικό  και λοιπά  έγγραφα. 

 
Σηµείωση 3η. 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε διακοπή δραστηριότητας παρακαλούµε 
όπως επικοινωνείτε µε την υπηρεσία µας για παροχή οδηγιών. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ……………………… 
……………………………………… 
Ταχ. ∆/νση  : 
Τ.Κ              : 
Τηλέφωνο   : 
Αρµόδιος     : 
Ηµεροµηνία :                                      

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
Από τα  στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία µας και ειδικότερα από τους πίνακες που συνέταξε η 
αρµόδια επιτροπή καταγραφής των ζηµιών που ορίστηκε µε την υπ΄αριθµ.  
…………………………….απόφαση      µας, σχετικά µε τις ζηµιές  των επιχειρήσεων που 
προκλήθηκαν από τις …………………………… βεβαιώνεται ότι: 
 
• Tο ύψος των ζηµιών που υπέστη η επιχείρηση……………………. µε   

Α.Φ.Μ:…………………………  αναλυτικά  έχει ως ακολούθως: 
 

- Ιδιόκτητες κατά πλήρη κυριότητα  
   Κτιριακές εγκαταστάσεις                       :……………..…………. 
 
- Μηχανικός Εξοπλισµός -                           
   Α΄ ύλες –εµπορεύµατα                              :……………….…..…...  
 
-Φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας και  
  ιδιωτικής χρήσης  τα οποία  
  κατεγράφησαν ως ολοσχερώς   
  κατεστραµµένα.                                         :…………….……....…. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ   ΥΨΟΣ     ΖΗΜΙΩΝ            : ………………………………………..ΕΥΡΩ. 
 
• Η επιχείρηση είναι εγκατεστηµένη στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα …………………………..…του 

∆ήµου  ……………… και ευρίσκεται εντός των ορίων της ζώνης οριοθέτησης της πληγείσας 
περιοχής όπως καθορίστηκε µε την υπ΄ αριθµ 8868/Α32/15-12-2009  (ΦΕΚ 2481 τβ΄ 18 ∆ΕΚ. 
2009)  Κοινή Υπουργική  Απόφαση. 

 
Η  παρούσα εκδίδεται σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 7591/Β.342/21.2.2011 Κοινής Υπουργικής 
απόφασης  και χορηγείται αποκλειστικά για την λήψη δωρεάν χρηµατικής ενίσχυσης του ∆ηµοσίου 
µέσω του ΕΟΜΜΕΧ, βάσει του άρθρου 36 του ν. 2459/97. 
 
 
 
                                                                                       ΣΦΡΑΓΙ∆Α/ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 
 
 
        

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ   Νο  1-
ΒΕΒΑΙΩΣΗ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ_ 
 



 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  &  ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ……….…….… 
Ταχ. ∆/νση  : 
Τ.Κ              : 
Ταχ. Θυρ.    : 
Τηλέφωνο   : 
Αρµόδιος     : 
Ηµεροµηνία :                                      

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 10 του Ν. 2576/1998. 
2. Το άρθρο 36 του Νόµου  2459/97. 
3. Την  υπ΄ αριθµ.  8868/Α32/15-12-2009  Κοινή Υπουργική Απόφαση  για  την  

Οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής. 
4. Την  υπ΄ αριθµ. 7591/Β.342/21.2.2011  Κοινή Υπουργική Απόφαση  για  τον 

Καθορισµό της αποζηµίωσης  των πληγέντων βάσει του άρθρου  36 του Ν. 2459/97 
από τις ………………………………………………………………...….…………. 

5. Την από……….. αίτηση της επιχείρησης……………………………………… που 
εδρεύει στο ∆ηµοτικό διαµέρισµα……………………………………...του 
∆ήµου…………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………….  
 
 
Βεβαιώνουµε  ότι για την επιχείρηση  
«……..……………………………………..…………..» µε Α.Φ.Μ:………………………… 
δεν έχει εγκριθεί  ∆ωρεάν  Κρατική Αρωγή για τις ίδιες ζηµιές  κτισµάτων, ούτε εκκρεµεί 
στην υπηρεσία µας σχετική αίτηση, βάσει  του άρθρου 10 του Νόµου  2576/1998.  
 
Η  παρούσα εκδίδεται για την λήψη εκ µέρους της επιχείρησης δωρεάν χρηµατικής ενίσχυσης του 
∆ηµοσίου µέσω του ΕΟΜΜΕΧ, βάσει του άρθρου 36 του Ν. 2459/97 όπως ορίζεται στην υπ΄ αριθµ. 
7591/Β.342/21.2.2011 Κοινή Υπουργική απόφαση. 
 
 
 
 
                                                                                       ΣΦΡΑΓΙ∆Α/ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Νο 2      
ΒΕΒΑΙΩΣΗ  Υ.Α.Σ 
 



 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Νο 3 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΝ- 

 
                  

  
στοιχεια 
επιχειρησης    Ηµεροµηνία:…………..  No:…….  

  -επωνυµια          

  -δ/νση     ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

  -ΑΦΜ, ∆ΟΥ  κλπ.          
                  

         

                  

ΠΕΛΑΤΗΣ:         ΕΟΜΜΕΧ  ΑΕ   ∆ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ   Α.Φ.Μ: 094415659 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΞΕΝΙΑΣ 16   ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ   
           
                  
         

  ΕΙ∆ΟΣ       ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΞΙΑ 

             

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ  ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΑ  ΕΤΟΥΣ 2009       1.000,00 

            

             

Έγινε παρακράτηση χαρτοσήµου 3,6%         

  36,00 ευρώ          

             

             

            

            

             

             

             

             
             
Σύνολο ποσού (ολογράφως):         ΣΥΝΟΛΑ   

    Χίλια ευρώ    ΑΞΙΩΝ 1.000,00 

         ΣΥΝΟΛΑ   

              Φ.Π.Α --- 

              ΓΕΝΙΚΑ   

              ΣΥΝΟΛΑ 1.000,00 
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ    Υπογραφη-σφραγιδα   ΠΛΗΡΩΤΕΟ    
ΕΠΙ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙ             

ΠΟΣΟ 1.000,00 

         

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό του χαρτοσήµου καταγράφεται εσωτερικά στο τιµολόγιο   

 
και δεν αφαιρείται από το σύνολο. 
     

 
 


