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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ενζργειεσ του Δθμάρχου Μεγαρζων Γρθγόρθ Σταμοφλθ, 
προσ τθν Κυβζρνθςθ, για παράταςθ ςτθν επιδότθςθ 

ενοικίου, ςτουσ πλθγζντεσ πλθμμυροπακείσ τθσ Κινζτασ 
 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ ςυνεχίηει τισ προςπάκειζσ του 
προκειμζνου να αποκαταςτακοφν οι ηθμίεσ από τισ κεομθνίεσ, που ζπλθξαν τθν 
Κινζττα  και να ανακουφιςτοφν οι πυρόπλθκτοι και οι πλθμμυροπακείσ με κάκε 
τρόπο. 

ε αυτό το πλαίςιο λοιπόν ο Διμαρχοσ απευκφνκθκε εγγράφωσ ςτουσ 
ςυναρμόδιουσ Υπουργοφσκ. Κωςτι Χατηθδάκθ, Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, ςτον 
Υπουργό Υποδομϊν και Μεταφορϊν κ. Κωνςταντίνο Καραμανλι και ςτον κ. Χριςτο 
Σταϊκοφρα, Οικονομικϊν. 

το ζγγραφο του αυτό ο κ. Σταμοφλθσ, το οποίο κοινοποίθςε και ςτουσ 
Βουλευτζσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, αναφζρει τα εξισ: 
« ασ γνωρίηουμε , ότι με τθν ΚΥΑ τθσ 27θσ Αυγούςτου 2018, Αρικμόσ ΦΕΚ 3654, θ οποία  
ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε με τθν ΚΥΑ τθσ 25θσ Οκτωβρίου 2018, Αρικμόσ ΦΕΚ 
4780, αποφαςίςτθκε θ επιδότθςθ  ενοικίου για τθν κάλυψθ  δαπανϊν ςτζγαςθσ των 
κατοίκων, οι κατοικίεσ των οποίων επλιγθςαν από τθν τεράςτια πυρκαγιά τθσ 23θσ και 24θσ 
Ιουλίου 2018, ςτθν περιοχθ́ τθσ Κ ινζττασ του Διμου  Μεγαρζων, που κατέκαυςε 60.000 
ςτρζμματα δάςουσ και δθμιοφργθςε  από μικρζσ  ζωσ τεράςτιεσ ηθμιζσ ςε εκα τοντάδεσ 
κατοικίεσ. 
Δυςτυχϊσ από τότε  όχι μόνο δεν ζχει  βελτιωκεί θ κατάςταςθ των πλθγζντων , αλλά 
απεναντίασ  ζχει επιδεινωκεί α κόμα περιςςότερο λόγω τθσ μεγάλθσ  πλθμμφρασ, που 
ζπλθξε τθν περιοχι τθσ Κινζττασ τθν 29θ και 30ι επτεμβρίου 2018 και τθσ καταςτροφικθ́σ  
κεομθνίασ «ΓΗΡΥΟΝΗ», που έπλθξε τθν ίδια περιοχι, τθν 25θ Νοεμβρίου 2019.  
Κατόπιν των παραπάνω παρακαλοφμε, όπωσ δοκεί παράταςθ ςτθν επιδότθςθ ενοικίου των 
πλθγζντων, προκειμζνου να ανακουφιςτεί κ ατά το δυνατόν θ δυςχερισ  κζςθ ςτθν οποία  
ζχουν περιζλκει, με δεδομζνο ότι νιϊκουν και εγκαταλελειμμζνοι από τθν Πολιτεία, αφοφ 
δεν βλζπουν, να προχωροφν τα ζργα αποκατάςταςθσ τθσ περιοχισ, παρότι ζχουν περάςει 
δφο χρόνια από τθν πρϊτθ καταςτροφι.  

           Με ηην βεβαιόηηηα , όηι θα ανηαποκριθείηε  θεηικά ζηο δίκαιο  αίηημα μας, Σας 

εσταριζηούμε εκ ηων προηέρων.» 
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