
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση – Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα οικονομικής 

ενίσχυσης πολιτών, που πλήττονται από φυσικές καταστροφές».  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 33862/2019ΦΕΚ 1699/Β/16-5-2019 

«Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από 

φυσικές καταστροφές». 

2. Την υπ’ αριθ. 24753/2022 απόφαση του Αντιδημάρχου περί συγκρότησης της 

επιτροπής.  

3. Την υπ’ αριθ. 1/02-12-2022 Απόφαση της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής για τη 

εξέταση αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης πολιτών, 

που πλήττονται από φυσικές καταστροφές 

 

Ανακοινώνει: 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος οικονομικής 

ενίσχυσης πολιτών, που πλήττονται από φυσικές καταστροφές σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα των άρθρων 1, 2 και 3 της Κ.Υ.Α. 33862 (ΦΕΚ 1699/16-05-2019 τ. Β΄)  να 

υποβάλλουν σχετική αίτηση με όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

στην αρμόδια Επιτροπή.   

 

Α) Χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και 

την αντικατάσταση οικοσκευής, στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την 

αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν 

ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους μετά την υποβολή των κάτωθι 

δικαιολογητικών: 

1. Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου. 

2. Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους 

(για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης 

κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του 

δικαιούχου). 

3. Τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) 

συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν 

υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.  

4. Βεβαίωσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις πυρκαγιάς. 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άμφισσα,  

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  Αρ. Πρωτ.  

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ    

ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
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Β) Χορήγηση επιδόματος στα άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με 

ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, λόγω τραυματισμού τους, εξαιτίας φυσικών 

καταστροφών υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη, με ποσοστό αναπηρίας 67% και 

άνω μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών: 

1. Αίτησης του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου. 

2. Γνωμάτευσης - Βεβαίωσης Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., στην οποία 

αναφέρεται ότι ο αιτών ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία 

προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής. 

3. Γνωμάτευσης ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, για το είδος 

της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της. 

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των Φύλων & 

Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δελφών (Γιδογιάννου 31, Άμφισσα) από την 

Δευτέρα  5 Δεκεμβρίου  έως και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2022. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των Φύλων & Δημόσιας Υγείας στο τηλέφωνο: 

22653-50724   

   

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

   

 

 

  ΑΝΝΑ ΓΚΙΟΥΛΟΥ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

 


