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Σχετικά με τις ενέργειες της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ που αφορούν στην αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων από 
τον σεισμό της  12ης Ιουνίου 2017 στην Π.Ε. Λέσβου, σας ενημερώνουμε τα εξής:  

• Οριοθετήθηκε η πληγείσα περιοχή και καθορίστηκαν οι όροι χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για 
την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων με την με αρ. πρωτ.  ΔΑΕΦΚ/ 2641/Α325/18.07.2017 
(Β΄2584) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

• Χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων με την 
με αρ. πρωτ.  ΔΑΕΦΚ/2822/Α36/30.08.2017 (Β΄ 3026) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

• Χορηγείται επιδότηση για την κατεδάφιση επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτιρίων με την με αρ. πρωτ.  
ΔΑΕΦΚ/ οικ 4987/Α321/03.10.2017 (Β΄ 3490) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

Σε συνέχεια της από 31-10-2018 σύσκεψης με εκπροσώπους των Βρισαγοτών και τον κ. Τεντόμα, που 
πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Γεν. Γραμματέα Υποδομών, παρουσία και του Υπουργού Υποδομών 
και αφορούσε προβλήματα σχετικά με την αποκατάσταση των πληγέντων, σας ενημερώνουμε τα εξής 

• Με το με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 13772/Α326/19.11.2018 έγγραφο προς το Δήμο Λέσβου, η 
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ ζήτησε από τον Δήμο, να εξετάσει την δυνατότητα έκδοσης της βεβαίωσης κατεδάφισης 
του κτιρίου και της απομάκρυνσης των προϊόντων κατεδάφισης, από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Δήμου, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης κατεδάφισης των 
επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτιρίων 

• Με το με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 14476/Α362/4.12.2018 έγγραφο, προς την Δ/νση Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η ΔΑΕΦΚ-ΚΕ ζήτησε τις απόψεις της εν 
λόγω Υπηρεσίας για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ.  ΔΑΕΦΚ/2822/Α36/30.08.2017 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης και την χορήγηση από αυτούς της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης των 
επόμενων, του πρώτου, τριμήνων, στους πληγέντες, χωρίς την έγκριση της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ για κάθε 
τρίμηνο, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία χορήγησης  

• Ορίστηκαν τρεις (3) υπάλληλοι από την ΔΑΕΦΚ-ΚΕ για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση, ανά 
αντικείμενο, των πληγέντων πολιτών για την εξέλιξη των αιτήσεων τους και συγκεκριμένα: 

Θ Ε Μ Α: Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις ενέργειες της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ που αφορούν στην αποκατάσταση 
των πληγέντων κτιρίων από τον σεισμό της  12ης Ιουνίου 2017 στην Π.Ε. Λέσβου.  

    ΠΡΟΣ : Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

                  1. Γρ. Υπουργού  

                 2.Γρ. Γεν. Γραμματέα  

    
                    

Αθήνα,  7   Δεκεμβρίου   2018 
Αρ. Πρωτ.: ΔΥ 

 

 



1. Η κ. Αδρακτά Παναγιώτα με αναπληρώτρια την κ. Χριστοπούλου Φωτεινή για την πορεία των 
υποθέσεων τους. Τηλ.: 2108704732, 2108704734 

2. Ο κ. Καλόμπαρης Κυριάκος (Πολιτικός Μηχανικός) για την ενημέρωση σχετικά με το τεχνικό 
τμήμα των υποθέσεων. Τηλ.: 2108704746 

3. Η κ. Βαΐτση Βασιλική (Πολιτικός Μηχανικός) για την ενημέρωση σχετικά με την πορεία της 
επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης. Τηλ.: 2108704712 

• Αναφορικά τόσο με την παράταση της προθεσμίας υποβολής φακέλων επισκευής, όσο και την 
τροποποίηση των όρων των διατηρητέων/μνημείων, προκειμένου να δικαιούνται τους 
ευεργετικούς όρους και τα κτήρια που κηρύσσονται ως τέτοια και μετά το σεισμό, η ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 
συντάσσει σχετική τροποποίηση της ΚΥΑ. 

Επίσης σχετικά με την πορεία των αιτημάτων των πολιτών σας ενημερώνουμε ότι: 

• Πορίσματα                         

Έχουν κατατεθεί 426 αιτήσεις για διενέργεια αυτοψίας για τον χαρακτηρισμό των κτιρίων. Εκκρεμεί 
η διενέργεια 32 αυτοψιών. 

• Αιτήσεις για άδειες επισκευής 

Έχουν κατατεθεί 358 αιτήσεις για έκδοση αδειών επισκευής, έχουν διενεργηθεί 222 αυτοψίες και 
έχουν εκδοθεί 37 άδειες 

• Επιδοτήσεις ενοικίου/συγκατοίκησης  

Έχουν χορηγηθεί: 

258 επιδοτήσεις ενοικίου/συγκατοίκησης 1ου τριμήνου 

213 επιδοτήσεις ενοικίου/συγκατοίκησης 2ου τριμήνου 

197 επιδοτήσεις ενοικίου/συγκατοίκησης 3ου τριμήνου 

176 επιδοτήσεις ενοικίου/συγκατοίκησης 4ου τριμήνου 

101 επιδοτήσεις ενοικίου/συγκατοίκησης 5ου τριμήνου 

• Επιδότηση Κατεδάφισης  

Έχουν κατατεθεί 304 αιτήσεις για Α΄ δόση επιδότησης κατεδάφισης και έχουν διεκπεραιωθεί 235 
αιτήσεις. 
Έχουν κατατεθεί 168 αιτήσεις για Β΄ δόση επιδότησης κατεδάφισης και έχουν διεκπεραιωθεί 76 
αιτήσεις.   

•   Βεβαίωση Καθορισμού Δικαιούχου Σ.Σ. Ανακατασκευής 

Έχουν υποβληθεί 138 αιτήσεις και έχουν διεκπεραιωθεί 53 αιτήσεις.  

•   Βεβαίωση για ΕΝΦΙΑ 

     Έχουν υποβληθεί 1025 αιτήσεις και έχουν διεκπεραιωθεί 984. 

•       Εκδίκαση Ενστάσεων από ΓΔΑΕΦΚ 

      Έχουν διαβιβαστεί στην ΓΔΑΕΦΚ 33 ενστάσεις και έχουν εκδικαστεί οι 20. 

 

    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ. 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΚΟΣ 


	Αρ. Πρωτ.: ΔΥ

