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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Έπειτα  από  τις  καταστροφές  που  προκάλεσε  ο  Κυκλώνας  «ΙΑΝΟΣ»  με  το  πέρασμά  του  στις  18
Σεπτεμβρίου 2020, κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών  (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)  της  Γενικής  Γραμματείας  Υποδομών,  διενεργούν  ελέγχους/αυτοψίες  σε
πληγέντα κτήρια.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κυρίως για να:

 εντοπισθούν τα επικίνδυνα κτήρια 

 εκτιμηθεί αν τα κτήρια παρουσιάζουν βλάβες, οι οποίες τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση.

 καταγραφούν  τα  κτήρια  που έχουν πληγεί  ώστε  το  Υπουργείο  Υποδομών & Μεταφορών να
χορηγήσει, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, οικονομική ενίσχυση για την ανακούφιση
των πληγέντων.

 διαπιστωθεί  η  έκταση των βλαβών από την  πλημμύρα,  ώστε  με  κοινή υπουργική απόφαση
(κ.υ.α.),  να  οριοθετηθεί  η  πληγείσα  περιοχή  και  να  χορηγηθεί  στεγαστική  συνδρομή  για  την
αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων

Επισημαίνεται ότι για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν
φάκελο επισκευής μετά την έκδοση της κ.υ.α.  και να τους χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την
επισκευή  των  κτηρίων  τους,  εφόσον  τα  κτήρια  τους  έχουν  υποστεί  βλάβες  από  την  πλημμύρα,
ανεξάρτητα αν έχει γίνει έλεγχος των κτηρίων τους από τη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

Επίσης  για  τα  κτήρια  που  χαρακτηρίζονται  Επικινδύνως  Ετοιμόρροπα,  οι  πολίτες  μπορούν  να
υποβάλουν μετά την έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμορρόπου Κτηρίου
(Π.Α.Ε.Ε.Κ.) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να τους χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για
ανακατασκευή (ανέγερση νέου κτηρίου) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω κ.υ.α.

Στο χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση των ανωτέρω απαιτούμενων αποφάσεων, αλλά και έπειτα από
την  έκδοσή τους,  οι  αρμόδιες  Διευθύνσεις  της  Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.,  βρίσκονται  σε  συνεχή  επικοινωνία  και
συνεργασία  με  τις  αρμόδιες  Δημοτικές  αρχές  και  τις  Περιφέρειες,  προκειμένου  να  παρέχουν
ενημέρωση στους πληγέντες.
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