
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στις
πληγείσες επιχειρήσεις από την θεομηνία Μπάλος στις 14 και 15 
Οκτωβρίου 2021 παρακαλούμε να προσκομίσετε τα παρακάτω 
δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών είτε σε 
φυσική μορφή είτε με αποστολή ηλεκτρονικά στο email 
apozimiosis@pin.gov.gr:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

 Πρόσφατη εκτύπωση "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ" από 
Μητρώο ΑΑΔΕ (myaade/μητρώο & επικοινωνία)

 Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού 
λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (ΙΒΑΝ), καθώς και το 
πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή 
εκτύπωση μέσω e-banking)

 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη αποζημίωσης από άλλο φορέα 
(πρωτότυπη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή 
εκτυπωμένη από gov.gr)

 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης ασφάλειας (πρωτότυπη με
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή εκτυπωμένη από gov.gr).
Σε περίπτωση που υπάρχει ασφαλιστικό συμβόλαιο, βεβαίωση 
ασφαλιστικής με το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος και το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο

                    Για οχήματα:
 Άδεια κυκλοφορίας 
 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ισχύ τον χρόνο της θεομηνίας

ΑΓΡΟΤΕΣ/ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (ή βεβαίωση 
εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών) από τον Οργανισμό 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) του έτους θεομηνίας

 Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων του ΥΠΑΑΤ (ΜΑΑΕ) του φορολογικού έτους 
θεομηνίας

 Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού 
λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (ΙΒΑΝ), καθώς και το 
πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή 
εκτύπωση μέσω e-banking)

 Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του έτους 



θεομηνίας και του έτους πληρωμής (που να περιλαμβάνει 1. 
ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης/ Ενιαία αίτηση ενισχύσεων, 2. 
ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ και 3. κατάσταση 
ελέγχου αιτήσεων παραγωγών). Σε περίπτωση, που δεν έχει 
ακόμα εκδοθεί ΟΣΔΕ του έτους πληρωμής, είναι δυνατό να 
σταλεί ΟΣΔΕ του προηγούμενου έτους. 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (ή βεβαίωση 
εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών) από τον Οργανισμό 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) του έτους θεομηνίας
 Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων του ΥΠΑΑΤ (ΜΑΑΕ) του φορολογικού έτους 
θεομηνίας

 Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού 
λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (ΙΒΑΝ), καθώς και το 
πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή 
εκτύπωση μέσω e-banking)

 Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του έτους 
θεομηνίας και του έτους πληρωμής (που να περιλαμβάνει 1. 
ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης/ Ενιαία αίτηση ενισχύσεων, 2. 
ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ και 3. κατάσταση 
ελέγχου αιτήσεων παραγωγών). Σε περίπτωση, που δεν έχει 
ακόμα εκδοθεί ΟΣΔΕ του έτους πληρωμής, είναι δυνατό να 
σταλεί ΟΣΔΕ του προηγούμενου έτους. 

Παροχή Πληροφοριών : 26613 62300, 26613 62301


