
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 41434 
Χρηματοδότηση των δικαιούχων Δήμων για κά-

λυψη έκτακτων αναγκών και αποζημιώσεων από 

τυχόν προκληθείσες ζημίες στους Δήμους ή την 

περιουσία τρίτων φυσικών και νομικών προσώ-

πων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλο-

ξενίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 «Εθνι-

κός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης 
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γ.Γ.Π.Π., αναβάθμιση συ-
στήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιορ-
γάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27),

β. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

γ. του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της 
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105),

δ. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),

ε. του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου.» (Α’ 255),

στ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργού» (Α’ 5),

ζ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

η. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

2. Την υπό στοιχεία Υ.70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

3. Την υπό στοιχεία 2/2899/ΔΠΓΚ/24-01-2020 υπουρ-
γική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/
ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του 
κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240)» (Α.Δ.Α.: 646ΨΗ-
Τ2Γ) (Β’ 124).

4. Την υπό στοιχεία 2/5236/ΔΠΓΚ/30-01-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ4Λ6Η-ΥΩΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 
«Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020».

5. Το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 11035/2020 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Καταβολή ενιαίου τέλους για το δεύ-
τερο τρίμηνο του έτους 2020 και χρηματοδότηση για 
αποζημιώσεις από προκληθείσες ζημίες για το έτος 2019 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 
(Α’ 27), στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των 
οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας 
μεταναστών» (Β’ 3863).

6. Το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 13210/2020 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Καταβολή ενιαίου τέλους για το τρίτο 
τρίμηνο του έτους 2020 και χρηματοδότηση για αποζη-
μιώσεις από προκληθείσες ζημίες για το έτος 2020 στους 
Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λει-
τουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 
(Α’ 27)» (Β’ 5685).

7. Το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 15785/2020 κοινής υπουργι-
κής απόφασης «Xρηματοδότηση για αποζημιώσεις από 
προκληθείσες ζημίες για το έτος 2020 και παρελθόντων 
ετών στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των 
οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας 
μεταναστών σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 195 
του ν. 4662/2020 (Α’ 27)» (Β’ 5722).

8. Την υπ’ αρ. 38862/1-6-2021 εισηγητική έκθεση δη-
μοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΔΟΥ του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία οι 
διατάξεις της παρούσας δεν προκαλούν πρόσθετη δαπά-
νη σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του Α.Λ.Ε. 
2420205001 του Ειδικού Φορέα 1055-205-0000000 «Ει-
δική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων» 
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χρηματοδότηση για αποζημιώσεις

1. Με την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 195 
του ν. 4662/2020 (Α’ 27) χρηματοδότηση των δικαιούχων 
δήμων καλύπτονται έκτακτες ανάγκες και αποζημιώσεις 
από τυχόν προκληθείσες ζημίες στους Δήμους ή την πε-
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ριουσία τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων από 
τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας μεταναστών.

Από την ως άνω χρηματοδότηση δεν καλύπτονται και 
εξαιρούνται ρητώς:

α) οι καλυπτόμενες από ασφαλιστικό συμβόλαιο σε 
ισχύ αποζημιώσεις οικιών, επαγγελματικών χώρων, οχη-
μάτων, μηχανημάτων κάθε είδους,

β) οι αποζημιώσεις από πάσης φύσεως κλοπές σε οι-
κίες και επαγγελματικούς χώρους και

γ) οι αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη.
Οι ζωοκλοπές αποζημιώνονται μόνο υπό προϋποθέ-

σεις και εφόσον έχει προηγηθεί καταγγελία κατά την 
κείμενη νομοθεσία.

2. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάλυψη αποζη-
μιώσεων από τυχόν προκληθείσες ζημίες στην περιουσία 
τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων από τους διαμέ-
νοντες στις μονάδες φιλοξενίας, καθίστανται τα εξής:

i. Αίτηση από τον δικαιούχο προς τον δικαιούχο δήμο, 
με ακριβή περιγραφή της ζημίας, ημερομηνία που έλα-
βε χώρα, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και ΙΒΑΝ και 
συνημμένα τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ως 
αυτά περιγράφονται κατωτέρω. Ειδικώς σε περίπτωση 
συνιδιοκτησίας, υποβάλλεται μία αίτηση εκ μέρους όλων 
των συνιδιοκτητών, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία 
όλων, με συνημμένες τις προς τον αιτούντα χορηγηθεί-
σες εξουσιοδοτήσεις για υποβολή της σχετικής αίτησης 
με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Το σχετικό 
ποσό της αποζημίωσης καταβάλλεται στον οικείο Δήμο 
και με ευθύνη του δήμου καταβάλλεται στον/στους δι-
καιούχο/δικαιούχους της αποζημίωσης.

ii. Νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου και σε περίπτω-
ση συνιδιοκτησίας νόμιμοι τίτλοι από όλους τους συνιδι-
οκτήτες ή δήλωση καλλιέργειας, νομίμως υποβληθείσας 
στην αρμόδια Υπηρεσία.

iii. Αποδείξεις/Τιμολόγια για ποσά που καταβλήθηκαν 
προς αποκατάσταση των ζημιών. Τα φυσικά πρόσωπα 
δεν υποχρεούνται σε προσκόμιση αποδείξεων/τιμολο-
γίων για την κάλυψη αποζημιώσεων από προκληθείσες 
ζημίες μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσί-
ων (2.500,00) ευρώ. Τέλος, δεν υφίσταται υποχρέωση 
προσκόμισης αποδείξεων/τιμολογίων σε περιπτώσεις 
ζωοκλοπών και σε περιπτώσεις ζημιών επί καλλιεργειών/
φυτικών παραγωγών ή μεμονωμένων ζημιών σε δέντρα.

iv. Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας.
v. Υπεύθυνη δήλωση όπου να βεβαιώνεται ότι δεν 

έχουν εισπραχθεί χρήματα για την κάλυψη της ζημίας 
ήδη από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δήλωση περί μη κα-
ταβολής διπλής αποζημίωσης).

vi. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία 
του δικαιούχου του λογαριασμού (είτε φωτοτυπία της 
πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου, όπου ο αιτών να είναι 
ο πρώτος δικαιούχος είτε απλή εκτύπωση στην οποία 
θα φαίνονται τα στοιχεία του λογαριασμού και του δι-
καιούχου).

vii. Φόρμα υπολογισμού του ποσού έχουσα συγκεκρι-
μένο δείκτη αναφοράς από ΕΛ.Γ.Α. για περιπτώσεις ζη-
μιών επί καλλιεργειών/φυτικών παραγωγών ή εκτροφών 
ή μεμονωμένων ζημιών σε δέντρα και οικόσιτα ζώα) και 
υπό την προϋπόθεση ότι, ειδικά σε περίπτωση γεωργών 

και κτηνοτρόφων, έχουν υποβληθεί και οι απαιτούμενες 
προς τον ΕΛ.Γ.Α. εκ του νόμου ετήσιες δηλώσεις καλλι-
έργειας/φυτικής παραγωγής - εκτροφής.

3. Πλέον των ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση για την 
καταβολή των αιτούμενων ποσών, απαιτείται:

i. Φύλλο υπολογισμού από τον δήμο, στο οποίο να 
καταγράφεται ανά περίπτωση η ζημία, ο τρόπος υπο-
λογισμού και το ποσό που αποδίδεται στον δικαιούχο.

ii. Επίσημο έγγραφο απολογισμού του δικαιούχου δή-
μου όπου θα καταγράφονται λεπτομερώς και αυτοτελώς, 
οι ζημίες τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και οι 
ζημίες του δήμου.

iii. Σχετική απόφαση της αρμόδιας οικονομικής επιτρο-
πής του οικείου δήμου περί διαπίστωσης της σχετικής 
ζημίας, βεβαίωσης του ύψους αυτής και έγκρισης της 
σχετικής αποζημίωσης.

4. Η υπ’ αρ. 213954910026/11-06-2015 (Β’ 1138) κοινή 
υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των δικαιολο-
γητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσε-
ων σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. από πιστώσεις του κρατικού 
προϋπολογισμού εφαρμόζεται εν προκειμένω και προ-
σκομίζονται και τα οριζόμενα σε αυτή δικαιολογητικά 
για την καταβολή στους δήμους της προβλεπόμενης 
χρηματοδότησης.

5. Οι προκληθείσες ζημίες διαπιστώνονται με αυτοψία 
που διενεργείται από αρμόδιο όργανο με σχετική έκθεση 
για το αποτέλεσμά της, η οποία συμπεριλαμβάνεται στα 
δικαιολογητικά για την πληρωμή. Τυχόν αχρεωστήτως 
καταβληθείσες αποζημιώσεις που διαπιστώνονται σε 
επιγενόμενους ελέγχους, αναζητούνται και καταλογί-
ζονται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν και εφαρ-
μόζονται στις εκκρεμείς αιτήσεις χρηματοδότησης για 
αποζημιώσεις από προκληθείσες ζημίες στους Δήμους 
ή την περιουσία τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων 
από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας που έχουν 
υποβληθεί στους δήμους μέχρι δημοσιεύσεως της πα-
ρούσας στο πλαίσιο των υπ’ αρ. 11035/4-9-2020 (Β’ 3863), 
13210/18-12-2020 (Β’  5685) και 15785/23-12-2020 
(Β’ 5722) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομι-
κών και Μετανάστευσης και Ασύλου.

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερο-
μηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Μετανάστευσης 
Υπουργός Οικονομικών και Ασύλου
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