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ΠΡΟΣ
Πληγείσες Οικογένειες
από την πυρκαγιά 23/07/18
και τις πλημμύρες 28/07/2018
ΚΟΙΝ.
Αντιδήμαρχο Δ.Κ.Μελισσίων
κ. Σάββα Βορέα
Αντιδήμαρχο Δ.Κ.Ν.Πεντέλης
κ.Θεόδωρο Αποστολόπουλο
Αντιδήμαρχο Δ.Κ.Πεντέλης
κ.Μιχάλη Κολιό
Πρόεδρο Συμβουλίου
Δ.Κ.Μελισσίων
κ. Γιώργο Βορέα
Πρόεδρο Συμβουλίου
Δ.Κ. Ν.Πεντέλης
κ. Μανώλη Μιχελακάκη
Πρόεδρο Συμβουλίου
Δ.Κ.Πεντέλης
κ. Καπράλου-Σουτάδη Χρ.
Εθελοντικό Κλιμάκιο
Δήμου Πεντέλης
κ. Χρήστο Γκολετσόπουλο
Γραφείο Τύπου
Ιστοσελίδα
ΘΕΜΑ: Μέτρα στήριξης πληγέντων και αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες
Σχετ. : α. Άρθρο 94 παρ.3Β του ν.3852/2010
β. Την υπ’αριθ. Π2/οικ.2673/11-09-2001 ΚΥΑ( ΦΕΚ 1185 /Β΄/2001)
γ. Την Πράξη νομοθετικού περιεχομένου(ΦΕΚ 138/Α΄/26-07-2018)
δ. Το άρθρο 43 του ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α΄/3-08-2018)
ε. Την υπ’αριθ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3255/Β΄/8-8-2018)
Ο Δήμος μας σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του για την παροχή κοινωνικής προστασίας σε άτομα και ομάδες που
επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και συγκεκριμένα από τις πυρκαγιές στις 23
και 24/7/2018 και από τις πλημμύρες στις 29/7/2018 σας γνωρίζει τα κάτωθι :
Α.Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι αρμόδιο για τη
χορήγηση έκτακτου επιδόματος για την άμεση αρωγή των πληγέντων από τις

πυρκαγιές, ύψους 5.000 ευρώ για οικογένειες και φυσικά πρόσωπα και 8.000 ευρώ
για επιχειρήσεις.
Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στα γραφεία των
αρμόδιων Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
Ανατολικής Αττικής ή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών .
Επιπλέον προβλέπεται η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου
2018, και συγκεκριμένα για την ανακατασκευή τους ή την αγορά νέου κτιρίου.
Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στα γραφεία του
Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής με
έδρα το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.
Β.Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την καταβολή των
παρακάτω αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους και πλημμυροπαθείς:
1.Οικονομική ενίσχυση, ποσού 586,94 Ευρώ σε κάθε οικογένεια που η
πληγείσα κατοικία είναι η κύρια, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους (Άμεσες
Βιοτικές Ανάγκες).
2.Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 586,94 Ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες
οικογένειες για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και επιδοτείται
από την πρόνοια.
3.Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 5.869,41 Ευρώ κατά νοικοκυριό, για την
επισκευή κύριας οικίας (απλές επισκευαστικές εργασίες) ή αντικατάσταση
οικοσκευής για την κύρια οικία.
4.Οικονομική ενίσχυση 4.402,05 Ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία
(67% και άνω) από τραυματισμό στη θεομηνία.
Επισημαίνεται ότι στις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 η καταβολή
των ανωτέρων αποζημιώσεων θα αφορά και στη δεύτερη κατοικία, πέραν της
κύριας, και θα είναι ακατάσχετες.
Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Αρμόδια
Υπηρεσία του Δήμου Πεντέλης: Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας, τηλ. 2132050087,
2132050072.

Ο Δήμαρχος
Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης

