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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 9ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες της 9ης
Αυγούστου 2020 στους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων - Μεσσαπίων, το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών προέβη στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την
οριοθέτηση περιοχών που χαρακτηρίζονται ως πλημμυρόπληκτες και τη διαδικασία
χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες σε
κτήρια στις πληγείσες περιοχές.

Υπενθυμίζουμε ότι, η ενίσχυση αφορά στην χορήγηση στεγαστικής συνδρομής ίσης με το
κόστος επισκευής ή ανακατασκευής των κτηρίων που βρίσκονται στις οριοθετημένες περιοχές
και που έχουν υποστεί βλάβες από τις πλημμύρες και συνίσταται από 60% Δωρεάν Κρατική
Αρωγή (Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία και από 40% άτοκο δάνειο που
χορηγείται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Αρμόδια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση του έργου αποκατάστασης των ζημιών που
προκλήθηκαν σε κτήρια των οριοθετημένων περιοχών του Δ.Διρφύων-Μεσσαπίων, είναι
ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.
- Α.Α.) και αντίστοιχα για τις οριοθετημένες περιοχές του Δ.Χαλκιδέων ο Τομέας
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. - Α.Α.).

Τονίζουμε ότι, οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία και καταληκτική
προθεσμία για την διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτήριο ορίζεται η 08/12/2020, ενώ για
την υπαγωγή στους δικαιούχους Στεγαστικής Συνδρομής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
καταθέσουν αίτηση έως την 08/09/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην
Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ.Δ.Α.Ε.Κ.-Κ.Ε./6402/Α325 (ΦΕΚ3775/Β/08.09.2020) και να
επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες :

 για κτήρια που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές του Δ. Χαλκιδέων :
Τ.Α.Ε.Φ.Κ. - Α.Α. (Δ/νση: 24o χλμ. Λ.Μαραθώνος-Διασταύρωση Ραφήνας, τκ.19009
Ραφήνα)/ Τηλεφωνικό Κέντρο: 22944 40030 και e-mail: taefkaa@ggde.gr

 για κτήρια που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές του Δ. Διρφύων - Μεσσαπίων :
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Τ.Α.Ε.Φ.Κ. - Δ.Α. (Δ/νση: Ευαγγέλου Κιούση 14, τκ.19100, Μέγαρα Αττικής)/
Τηλεφωνικό Κέντρο: 22964 40080 και e-mail: taefkda@ggde.gr

ή με τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας στα τηλέφωνα: 2221353934, 2221353433, 2221353738,
2221353512 και στην ηλεκτρονική δ/νση: danap@evia.pste.gov.gr
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