
 

Μζγαρα, 30 Αυγοφςτου 2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Επιδότηςη ενοικίου/ςυγκατοίκηςησ για την κάλυψη δαπανϊν ςτζγαςησ κατοίκων οι 

κατοικίεσ των οποίων επλήγηςαν από τισ πυρκαγιζσ τησ 23ησ και 24ησ Ιουλίου 2018  

ςε περιοχζσ τησ Περιφζρειασ Αττικήσ»  

 

Με απόφαςι του (ΦΕΚ 3654/τ.Βϋ/27-08-2018) τα Υπουργεία Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ & Οικονομικϊν εγκρίνουν τθ χοριγθςθ επιδότθςθσ ενοικίου/ςυγκατοίκθςθσ 

ςτουσ ιδιοκτιτεσ ι ενοικιαςτζσ κατοικιϊν, για τισ οποίεσ ζχουν εκδοκεί ι Πρωτόκολλο 

Αυτοψίασ Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ι Δελτίο Δευτεροβάκμιου Ελζγχου 

ι Ζκκεςθ Αυτοψίασ Ολοςχεροφσ Καταςτροφισ Πυρόπλθκτου Κτιρίου ι ζκκεςθσ αυτοψίασ 

τουσ ωσ προςωρινά ακατάλλθλεσ για χριςθ από τισ πυρκαγιζσ τθσ 23θσ και 24θσ Ιουλίου 

2018 ςε περιοχζσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ για τθν κάλυψθ των προςωρινϊν ςτεγαςτικϊν 

τουσ αναγκϊν. 

Ορίηεται προθεςμία ζξι (6) μηνϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ τθσ παροφςασ Απόφαςθσ για τθν υποβολι, από τουσ ενδιαφερόμενουσ, 

αίτθςθσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία και ςυγκεκριμζνα ςτον Τομζα Αποκατάςταςθσ 

Επιπτϊςεων Φυςικϊν Καταςτροφϊν Δυτικισ Αττικισ για τουσ πλθγζντεσ από τισ πυρκαγιζσ 

τθσ 23θσ και 24θσ Ιουλίου 2018 ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Δυτικισ Αττικισ. 

Τθν επιδότθςθ ενοικίου/ςυγκατοίκθςθσ δικαιοφνται οι οικογζνειεσ, των οποίων η 

πληγείςα κατοικία αποτελοφςε τη μόνιμη και κφρια κατοικία τουσ και οι οποίεσ κα 

ενοικιάςουν ι κα φιλοξενθκοφν, για τθν προςωρινι διαμονι τουσ, ςε κατοικία εντόσ τθσ 

ίδιασ Περιφερειακισ Ενότθτασ που βρίςκεται το πλθγζν κτίριο, εφόςον δεν διακζτουν κενι 

ι δευτερεφουςα κατοικία ςε απόςταςθ μικρότερθ των 50 χιλιομζτρων από τθν πυρόπλθκτθ 

κατοικία τουσ, που να καλφπτει τισ ςτεγαςτικζσ τουσ ανάγκεσ. 

Η επιδότθςθ ενοικίου/ςυγκατοίκθςθσ, που κα χορθγείται ςτουσ δικαιοφχουσ, 

ορίηεται ςτο ποςό των 300€ το μήνα για μεμονωμζνα άτομα, 350€ το μήνα για οικογζνειεσ 

δφο (2) ατόμων, 400€ για οικογζνειεσ τριϊν (3) ατόμων, 450€ για οικογζνειεσ τεςςάρων 

(4) ατόμων και  500€ για οικογζνειεσ περιςςοτζρων ατόμων. 

Επιςθμαίνεται ότι θ επιδότθςθ ενοικίου, ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποςό που αναγράφεται ςτθν Απόδειξθ Υποβολισ Διλωςθσ Πλθροφοριακϊν 

Στοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ ι ςτισ αποδείξεισ παροχισ υπθρεςιϊν (ςε 

περίπτωςθ που διαμζνουν προςωρινά ςε ξενοδοχείο ι ενοικιαηόμενα δωμάτια) που 

προςκομίηουν οι ενδιαφερόμενοι ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 



Για κάθε μζλοσ τησ οικογζνειασ που είναι άτομο με ειδικζσ ανάγκεσ ο αριθμόσ των 

μελϊν τησ οικογζνειασ, για τον υπολογιςμό του ποςοφ τησ επιδότηςησ, θα 

προςαυξάνεται κατά ζνα (1) μζλοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται θ προςκόμιςθ 

Βεβαίωςθσ από Κζντρο Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Π.Α.), από τθν οποία να προκφπτει 

ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον 67%. 

Η επιδότθςθ χορθγείται ανά τρίμθνο. Η επιδότθςθ του πρϊτου τριμινου κα 

χορθγθκεί αμζςωσ μετά τθν ζκδοςθ Απόφαςθσ Δικαιοφχου τθσ εν λόγω επιδότθςθσ. Για 

κάκε επόμενο τρίμθνο θ επιδότθςθ κα χορθγείται μετά το τζλοσ του τριμινου. Ωσ 

θμερομθνία ζναρξθσ τθσ επιδότθςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ φιλοξενίασ ι θ 

θμερομθνία τθσ μίςκωςθσ που αναγράφεται ςτθν Απόδειξθ Υποβολισ Διλωςθσ 

Πλθροφοριακϊν Στοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ. 

Απαιτοφνται από τον αιτοφντα και από αυτοφσ που ςυνοικοφν μαηί του, 

προκειμζνου να ςυμπεριλθφκοφν ςτον αρικμό των ατόμων για τα οποία χορθγείται 

επιδότθςθ, τα ζντυπα Ε1 του φορολογικοφ ζτουσ 2017 (για ειςοδιματα που αποκτικθκαν 

από 01.01.2017 ζωσ και 31.12.2017), Ε2 του φορολογικοφ ζτουσ 2017 και πράξθ 

προςδιοριςμοφ φόρου ΕΝ.Φ.I.A. 2017 ι εκτφπωςθ περιουςιακισ κατάςταςθσ 2018 για 

περιπτϊςεισ ακινιτων που αποκτικθκαν το 2017 ι και 2018, τόςο του αιτοφντοσ όςο και 

των ατόμων που ςυνοικοφν μαηί του, εφόςον υποχρεοφνται από το νόμο ςτθν υποβολι 

φορολογικισ διλωςθσ και τα οποία ζχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινιτου. 

Η επιδότθςθ για μεν τουσ ιδιοκτήτεσ, που διζμεναν ςτισ κατοικίεσ που υπζςτθςαν 

βλάβεσ, χορθγείται μζχρι τθν επιςκευι ι ανακαταςκευι τθσ κατοικίασ τουσ και με ανϊτατο 

χρονικό διάςτημα δφο (2) χρόνια, για δε τουσ ενοικιαςτζσ των κατοικιϊν που υπζςτθςαν 

βλάβεσ, για ζξι (6) μήνεσ. 

 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχζςεων 

 


