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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δπηδόκαηα πιεγέλησλ γηα ηελ ππξθαγηά  

ηεο 20εο Μαΐνπ 2021 ζηα Γεξάλεηα Όξε 

Ο Γήκνο Μεγαξέσλ βάζεη ηεο ΚΥΑ Αξηζ. 33862/16.5.2019 (ΦΔΚ 1699/ηΒ΄/2019) έρεη ηελ 
αξκνδηόηεηα λα πξνζδηνξίζεη ηνπο δηθαηνύρνπο ησλ επηδνκάησλ απνδεκίσζεο πιεγέλησλ 
από θπζηθέο θαηαζηξνθέο, κέζα από ηε ιεηηνπξγία επηηξνπώλ εθηίκεζεο δεκηώλ πνπ 
δηελεξγνύλ απηνςίεο ζηηο θαηνηθίεο ησλ πιεγέλησλ πνπ ην αηηνύληαη. 

Τα επηδόκαηα απνδεκίσζεο ησλ πιεγέλησλ από θπζηθέο θαηαζηξνθέο, γηα ηα νπνία ν Γήκνο 
επηρνξεγείηαη από ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, είλαη: 

 Δπίδνκα, πνζνύ 600 Δπξώ ζε θάζε λνηθνθπξηό πνπ έρεη πιεγεί ε θύξηα θαηνηθία ηνπ, 
γηα ηελ θάιπςε ησλ πξώησλ βηνηηθώλ αλαγθώλ ηνπ. 

 Δάλ νη νηθνγέλεηεο, πνπ ππέζηεζαλ δεκηά  είλαη πνιύηεθλεο εληζρύνληαη κε επηπιένλ 
600 Δπξώ. 

 Δπηπιένλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε 600 Δπξώ ιακβάλνπλ νη πιεγείζεο νηθνγέλεηεο, γηα 
θάζε κέινο ηνπο, πνπ είλαη άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε πνζνύ κέρξη 6.000 Δπξώ αλά λνηθνθπξηό, γηα ηελ επηζθεπή 
(απιέο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο) ή ηελ αληηθαηάζηαζε νηθνζθεπήο ηεο θύξηαο 
πιεγείζαο νηθίαο. 

 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε 4.500 Δπξώ ζε άηνκα, πνπ ππέζηεζαλ αλαπεξία (67% θαη 
άλσ) από ηξαπκαηηζκό ζηε θπζηθή θαηαζηξνθή. 

Η αίηεζε θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηα παξαπάλσ επηδόκαηα (βιέπε ζπλεκκέλα 
ηα ζρεηηθά αξρεία) ππνβάιινληαη ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. 

Η Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ έρεη μεθηλήζεη ήδε ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ ηα επηδόκαηα θαη νη 
νηθνλνκηθέο εληζρ++ύζεηο λα δνζνύλ θαη γηα ηελ Β΄θαηνηθία. 

          ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ: ΑΠΟ 19-05-2021 ΕΩ 19-06-2021 

Θεζμικό Πλαίζιο 
1. ΚΥΑ Αριθ. 33862/16.5.2019 – Γιαδικαζία τορήγηζης οικονομικής ενίζτσζης πολιηών λόγω 

θσζικών καηαζηροθών 
2. ΚΥΑ Αριθ. 59766/21.9.2020 – Τροποποίηζη ηης σπ’ αρίθμ.33862/16-5-2019 (1699 Β΄) κοινής 

σποσργικής απόθαζης αναθορικά με ηη διαδικαζία τορήγηζης οικονομικής ενίζτσζης πολιηών 
ποσ πλήηηονηαι από θσζικές καηαζηροθές. 

3. ΚΥΑ Αριθ. 5808 /2018 – Καθοριζμός ηων αρμοδίων οργάνων 
4. Νόμος 4555/2018 άρθρο 271 – Ακαηάζτεηο ηων οικονομικών ενιζτύζεων 

 
                                         Εκ τοσ Γραυείοσ Επικοινωνίας & Δημοσίων Στέσεων 

https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/05/FEK1699-16052019.pdf
https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/05/FEK1699-16052019.pdf
https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2020/10/kya59766-20200921.pdf
https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/05/fek772-06032018.pdf
https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/05/fek133-19072018-1.pdf


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ ΓΙΑ ΣΙ 

ΠΛΗΓΕΙΕ ΚΤΡΙΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΤΡΚΑΓΙΑ ΣΗ 20ησ -05-2021.  

Α. Για τη χορήγηςη του επιδόματοσ των 600€ για τισ πρώτεσ βιοτικζσ ανάγκεσ και 

για τη χορήγηςη τησ Οικονομικήσ ενίςχυςησ ζωσ 6.000€ για την αντιμετώπιςη 

απλών καταςκευαςτικών εργαςιών ή/και την αντικατάςταςη τησ οικοςκευήσ: 

1. ΑΙΣΗΗ (Σε περίπτωςη που η αίτηςη υποβάλλεται από εκπρόςωπο 

απαιτείται εξουςιοδότηςη) 

2. ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ  

3. ΔΗΛΩΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (Ε1) του τελευταίου φορολογικοφ 

ζτουσ  

4. ΔΗΛΩΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ (Ε9) η τελευταία υποβληθείςα,  

5. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (ςε περίπτωςη ιδιόκτητησ κατοικίασ) ότι δεν υπάρχει 

μεταβολή ςτη Δήλωςη Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 

6. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΕΗ 

7. ΣΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ (ΙΒΑΝ) ςτο όνομα του δικαιοφχου τησ οικονομικήσ 

ενίςχυςησ. 

8. την περίπτωςη ςυνιδιοκτητών ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ για το ποιοσ θα ειςπράξει 

την οικονομική ενίςχυςη και ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ και Ε1 όλων των 

ςυνδικαιοφχων 

9. ε περίπτωςη που η οικία είναι μιςθωμζνη ή παραχωρημζνη, αίτηςη για 

το επίδομα των καταςκευαςτικών εργαςιών οικοςκευήσ των ζωσ 6000€, 

υποβάλει και ο ιδιοκτήτησ και ο ενοικιαςτήσ με την προςκόμιςη επιπλζον 

του ΜΙΘΩΣΗΡΙΟΤ ή του ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΡΙΟΤ. 

Β. Για την επιπλζον οικονομική ενίςχυςη των 600€ για τισ Πολφτεκνεσ Οικογζνειεσ, 

και για τισ  οικογζνειεσ που  αποτελοφνται από άτομο/α με Ειδικζσ Ανάγκεσ, εκτόσ 

από τα παραπάνω δικαιολογητικά και ανάλογα με την περίπτωςη: 

1. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

2. ΑΠΟΦΑΗ ΕΓΚΡΙΗ Η΄ ΒΕΒΑΙΩΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΠΕΚΑ  

Γ. Για τη χορήγηςη του επιδόματοσ των 4.500€ ςτα άτομα που λόγω 

τραυματιςμοφ τουσ από τη φυςική καταςτροφή υπζςτηςαν μόνιμη ςωματική 

βλάβη με ποςοςτό αναπηρίασ άνω του 67%, εκτόσ από τα παραπάνω 

δικαιολογητικά: 

1. ΓΝΩΜΑΣΕΤΗ- ΒΕΒΑΙΩΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ Ε..Τ. ςτην 

οποία αναφζρεται ότι ο/η αιτών/οφςα υπζςτη μόνιμη ςωματική βλάβη, η 

οποία προκλήθηκε εξαιτίασ τησ φυςικήσ καταςτροφήσ. 

2. ΓΝΩΜΑΣΕΤΗ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Κ.Ε.Π.Α.) 

 



 

 

 


