
 

 

Πρόγραμμα Οικονομικήσ Ενίςχυςησ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΤΗ ΠΤΡΟΠΑΘΩΝ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΡΑΦΗΝΑ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΤ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ ταυρόσ (ΕΕ) υλοποιεί πρόγραμμα για τθν οικονομικι ενίςχυςθ πυρόπλθκτων μζςω 
τραπεηικϊν μεταφορϊν. Σο πρόγραμμα υλοποιείται ςτουσ τρεισ πλθγζντεσ Διμουσ (Μαρακϊνα, Ραφινασ- 
Πικερμίου, Μεγαρζων) και ςε αυτό εντάςςονται πλθγζντεσ ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτιρια ςυνοδευόμενα από 
τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά. 

 

 Κφρια κατοικία (Χριςτθσ ακινιτου: ιδιοκτιτθσ ι ενοικιαςτισ) 

 Ολικι ι μερικι καταςτροφι (χαρακτθριςμζνθ «κόκκινθ» ι «κίτρινθ») 
 Ζευγάρια θλικιωμζνων, μοναχικοί θλικιωμζνοι, υπεριλικεσ (πλθγζντεσ ςυνταξιοφχοι άνω των 65 ετϊν με 

κφρια ι δευτερεφουςα κατοικία) 

 
 Κατά προτεραιότητα ςε εκείνουσ που πληροφν τουλάχιςτον ένα από τα κριτήρια ευαλωτότητασ 

 

 Ανεργία 

 Πολφτεκνεσ οικογζνειεσ 

 Άτομα με αναπθρία 

 οβαρά προβλιματα υγείασ 

 Χαμθλό ειςόδθμα (θ επιλογι κα γίνει με βάςθ το ειςόδθμα ξεκινϊντασ από τα χαμθλότερα ειςοδιματα) 

Κατά αντιςτοιχία των παραπάνω περιπτϊςεων ηθτοφνται τα εξισ δικαιολογθτικά: 

Για όλουσ τουσ πλθγζντεσ: 
Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι Διαβατθρίου και Άδειασ Παραμονισ 
Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπζηθσ και ΙΒΑΝ ακατάςχετου τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (πρϊτθ ςελίδα) 

Αντίγραφο Δελτίου αυτοψίασ κλιμακίου ΔΑΕΦΚ-ΚΕ / ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

Φόρμα Καταγραφισ (παρζχεται από τα κλιμάκια του ΕΕ) 

Διλωςθ υγκατάκεςθσ για τθ ςυλλογι και επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων (παρζχεται από τα κλιμάκια του ΕΕ). 

 
Λοιπά δικαιολογθτικά ανά περίπτωςθ: 

Αντίγραφο μιςκωτθρίου ςυμβολαίου για τθν αποδοχι τθσ μίςκωςθσ (περίπτωςθ ενοικιαςτι) 

Εξουςιοδότθςθ λοιπϊν ςυνιδιοκτθτϊν (περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ) 

Αντίγραφο λογαριαςμοφ ΔΕΗ 

Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 

Αντίγραφο κάρτασ ανεργίασ (ςε ιςχφ) 

Αντίγραφο πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ ΚΕΠΑ 

Ιατρικι γνωμάτευςθ από Δθμόςια Τπθρεςία Τγείασ 

Αντίγραφο Εντφπου Ε1 και Εντφπου Ε9 

Σελευταίο εκκακαριςτικό εφορίασ 
 

Η παραλαβι των δικαιολογθτικϊν κα γίνεται ςτο Κζντρο Κοινότθτασ Διμου Μεγαρζων (Π.Ε.Ο.Α.Κ & 

Μινϊασ) από τα κλιμάκια του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ για διάςτθμα 2 εβδομάδων κατά τισ 

θμερομθνίεσ 

από 18 ζωσ 28 επτεμβρίου 2018, και από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 09:00-13:00. 

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτα γραφεία εξυπθρζτθςθσ 

 του ΕΕ που κα λειτουργοφν ςτουσ χϊρουσ των Δθμαρχείων κατά τισ παραπάνω θμζρεσ και ϊρεσ. 


