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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ικανοποιήθηκε το αίτημα του Δημάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη 
Σταμοφλη και οι πυρόπληκτοι των περιοχϊν Ζάχουλη και 
Παπαγιαννζϊκα, από απόψε μποροφν να κάνουν αίτηςη 

ςτην πλατφόρμα, που ζχει ανοίξει (arogi.gov.gr), 
για να τφχουν ςτεγαςτικήσ ςυνδρομήσ! 

 
Το αίτθμα του Δθμάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη προσ τον Πρωκυπουργό για να 

εγκρικεί θ ςτεγαςτικι ςυνδρομι ςτουσ πυρόπλθκτουσ τθσ 20θσ Ιουλίου ςτισ περιοχζσ 

Ζάχουλη και Παπαγιανζϊκα των Μεγάρων  ζγινε δεκτό και ικανοποιικθκε και από ςήμερα 

οι ςυμπολίτεσ, που είχαν υποςτεί ηθμίεσ από τθν φωτιά τθσ 20θσ Ιουλίου μποροφν να 

υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ θλεκτρονικά ςτθν πλατφόρμαarogi.gov.gr, που ζχει ιδθ 

ανοίξει και να πάρουν τισ αποηθμιϊςεισ, που δικαιοφνται. 

Το γεγονόσ αυτό φςτερα από τθν παρζμβαςθ του κ. Σταμοφλθ είναι μία δικαίωςθ των 

ενεργειϊν του Δθμάρχου, οι οποίεσ φζρνουν αποτελζςματα. 

Είχε γίνει γνωςτό με Δελτίο Τφπου που δθμοςιοποιικθκε ςτισ 24 Αυγοφςτου 2022,  ότι ο 

Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ ζςτειλε ςτον Πρωκυπουργό τθσ Ελλάδασ κ. 

Κυριάκο Μητςοτάκη επιςτολι με τθν οποία ηθτεί τθν παρζμβαςι του ϊςτε να εγκρικεί θ 

οικονομικι ενίςχυςθ (ςτεγαςτικι ςυνδρομι) των πυροπλικτων των περιοχϊν Ζάχουλθ και 

Παπαγιαννζϊκα του Διμου Μεγαρζων από τθν καταςτρεπτικι πυρκαγιά τθσ 20 θσ Ιουλίου 

2022. 

Στθν επιςτολι αυτι προσ τον Πρωκυπουργό (αρικμ. Πρωτ: 514/22.8.22), θ οποία είχε 

κοινοποιθκεί  ςτον Υπουργό Υποδομϊν κ. Κωνςταντίνο Καραμανλι, ςτον Αναπλθρωτι 

Υπουργό Εςωτερικϊν κ. Στζλιο Πζτςα και ςτουσ Βουλευτζσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Αττικισ 

ο κ. Σταμοφλθσ ανζφερε: 

« Εξοχϊτατε Κφριε Πρόεδρε, 

Με ζκπλθξθ διαβάςαμε τθν ανακοίνωςθ, που καλεί τουσ πλθγζντεσ από τθν πυρκαγιά τθσ 

Πεντζλθσ του περαςμζνου Ιουλίου, οι οποίοι επικυμοφν να λάβουν πρϊτθ αρωγι ζναντι 

ςτεγαςτικισ ςυνδρομισ, να ειςζλκουν ςτθν πλατφόρμα arogi.gov.gr, θ οποία κα 

παραμείνει ανοικτι ζωσ τισ 9 Σεπτεμβρίου, χωρίσ όμωσ να γίνεται καμία αναφορά για τουσ 

πλθγζντεσ από τθν πυρκαγιά τθσ περιοχισ των Μεγάρων (Ζάχουλθ–Παπαγιαννζικα), τθν 

ίδια χρονικι περίοδο (20 Ιουλίου 2022). 



 

Παρακαλοφμε, όπωσ ςτο πλαίςιο τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των πολιτϊν, να ανοίξει θ υπόψθ 

πλατφόρμα και για τουσ πλθγζντεσ από τθν πυρκαγιά ςτθν περιοχι των Μεγάρων. 

Με τθν βεβαιότθτα, ότι κα ανταποκρικείτε κετικά ςτο δίκαιο αίτθμά μασ, ςασ 

ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων.» 

Οι αιτιςεισ θλεκτρονικά ςτο arogi.gov.gr 
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