
    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ 

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) έχει ήδη ξεκινήσει σε ειδικούς χώρους στους τρεις πληγέντες Δήμους 
(Μαραθώνα: Δημοτικό Μέγαρο Νέας Μάκρης, Λ. Μαραθώνος 104, Ραφήνας - Πικερμίου: Αραφηνίδων Άλων 12 
και Μεγαρέων: Χρ. Μωραίτου & Γ. Μαυρουκάκη) τη συγκέντρωση αιτήσεων προς αξιολόγηση με σκοπό την 
οικονομική ενίσχυση πυρόπληκτων, βάσει των παρακάτω συγκεκριμένων κριτηρίων: 

 Κύρια κατοικία  (Χρήστης ακινήτου: ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής) 

 Ολική ή μερική καταστροφή  (χαρακτηρισμένη «κόκκινη» ή «κίτρινη») 

 Ζευγάρια ηλικιωμένων, μοναχικοί ηλικιωμένοι, υπερήλικες (πληγέντες συνταξιούχοι άνω των 65 
ετών με κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία) 

Κατά προτεραιότητα σε εκείνους που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια ευαλωτότητας 

 Ανεργία 

 Πολύτεκνες οικογένειες 

 Άτομα με αναπηρία  

 Σοβαρά προβλήματα υγείας 

 Χαμηλό εισόδημα (η επιλογή θα  γίνει με βάση το εισόδημα ξεκινώντας από τα χαμηλότερα εισοδήματα) 

Κατά αντιστοιχία των παραπάνω περιπτώσεων ζητούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Για όλους τους πληγέντες: 

 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδειας Παραμονής 

 Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης και ΙΒΑΝ ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού (πρώτη σελίδα) 

 Αντίγραφο Δελτίου αυτοψίας κλιμακίου ΔΑΕΦΚ-ΚΕ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 Φόρμα Καταγραφής (παρέχεται από τα κλιμάκια του ΕΕΣ) 

 Δήλωση Συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (παρέχεται από τα κλιμάκια του ΕΕΣ) 

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου για την αποδοχή της μίσθωσης (περίπτωση ενοικιαστή) 

 Εξουσιοδότηση λοιπών συνιδιοκτητών (περίπτωση συνιδιοκτησίας) 

 Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Αντίγραφο κάρτας ανεργίας (σε ισχύ) 

 Αντίγραφο πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ 

 Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσια Υπηρεσία Υγείας 

 Αντίγραφο Εντύπου Ε1 και Εντύπου Ε9 

 Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας  

Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται στα παραπάνω Δημαρχεία από τα κλιμάκια  

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για το διάστημα   

από 18 Σεπτεμβρίου έως και 5 Οκτωβρίου 2018, και από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 13:00 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία εξυπηρέτησης του Ε.Ε.Σ.  
που θα λειτουργούν στους χώρους των Δημαρχείων κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες 

Γραμμή Επικοινωνίας Ε.Ε.Σ.: 210 36 44 968 


