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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ευεργετική Παράταση για τους σεισµοπαθείς της Φθιώτιδας, της Φωκίδας 

και της Βοιωτίας, µετά από παρέµβαση του Κώστα Μπακογιάννη 

 

Με επείγον έγγραφο του στις  11 Φεβρουαρίου 2015 (αρ.πρωτ.20540/211) προς το 

Υπουργείο Οικονοµίας και Υποδοµών και την ∆ιεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων 

Φυσικών Καταστροφών της Γενική Γραµµατείας Υποδοµών, ο Περιφερειάρχης 

Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης ζήτησε την άµεση έκδοση Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης για την παράταση και τον ορισµό εκ νέου προθεσµίας 

υποβολής αιτήσεων χορήγησης Στεγαστικής Συνδροµής για τους πληγέντες πολίτες 

της Στερεάς Ελλάδας από τους σεισµούς  της 7ης Αυγούστου 2013 και 6ης 

Φεβρουαρίου 2014. 

Μετά από τις απαραίτητες παρεµβάσεις και διαβουλεύσεις, το αρµόδιο Υπουργείο 

προχώρησε στην έκδοση της απαιτούµενης ΚΥΑ και όρισε εκ νέου προθεσµία µέχρι 

την 31η ∆εκεµβρίου 2015. Ο λόγος που ζητήθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας η παράταση για τις αιτήσεις Στεγαστικής Συνδροµής είναι επειδή έχει 

υποβληθεί µικρός αριθµός αιτήσεων σε σχέση µε το πλήθος των βληθέντων κτιρίων 

και παραµένουν αδιάθετα τα σχετικά κονδύλια αλλά και επίσης επειδή δεν έχει 

ολοκληρωθεί η κατεδάφιση όλων των επικινδύνων ετοιµόρροπων κτιρίων. 

Με δεδοµένα τα παραπάνω, µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 472/Β/2015), 

ορίζεται εκ νέου προθεσµία υποβολής αιτήσεων χορήγησης Στεγαστικής Συνδροµής 

µέχρι 31.12.2015, από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων, από τους σεισµούς της 

7ης Αυγούστου 2013 και 6ης Φεβρουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας. Η παράταση αφορά:  

• Την επισκευή κτιρίων, χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση πορίσµατος 

χαρακτηρισµού τους. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται και η ταυτόχρονη 

υποβολή πλήρους φακέλου µελέτης επισκευής προκειµένου να εκδοθεί Άδεια 

Επισκευής.  



• Την ανακατασκευή κτιρίων στην περίπτωση που έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο 

Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιµόρροπου Κτίσµατος και έχει παρέλθει η προθεσµία 

των έξι (6) µηνών από την παραλαβή του. 

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρµόδια Υπηρεσία, συνοδευόµενες 

από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

  

 


