
     

Μέγαξα, 23 Φεβξνπαξίνπ 2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ ηθτεί 
τθν παράταςθ επιδότθςθσ ενοικίου 
 ςτουσ πλθμμυροπακείσ τθσ Κινζτασ 

το τζλοσ Φεβρουαρίου λιγει το πρόγραμμα τθσ επιδότθςθσ ενοικίου το οποίο 
χορθγείτο ςτουσ πλθμμυροπακείσ τθσ Κινζτασ από τθν καταςτροφικι κεομθνία 
“ΓΗΡΤΟΝΗ” τθσ 25θσ Νοεμβρίου 2019. 
 Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ με το υπ’ αρικμ. Πρωτ:3783/22.2.23 
επείγον ζγγραφό του προσ τουσ ςυναρμόδιουσ Τπουργοφσ Ανάπτυξθσ & 
επενδφςεων κ. Αδωνθ Γεωργιάδθ, Οικονομικών κ. Χριςτο ταϊκοφρα, Τποδομών & 
Μεταφορών κ. Κωνςταντίνο Καραμανλι, το οποίο κοινοποίθςε και ςτουσ 
Βουλευτζσ τθσ περιοχισ Δυτικισ Αττικισ,  ηθτεί να δοκεί ΠΑΡΑΣΑΗ  τθσ καταβολισ 
επιδότθςθσ ενοικίου, προκειμζνου να ανακουφιςτοφν οι πλθγζντεσ, οι οποίοι 
νοιώκουν εγκαταλελειμμζνοι από τθν πολιτεία. 
το ζγγραφό του αυτό ο κ. ταμοφλθσ αναφζρει: 
 « αο γλσξίδνπκε, όηη κε ηελ ππ’ αξηζ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/28950/ΠΕ/Α36 (ΦΕΚ 

463/8-2-2021) Απόθαζε εγθξίζεθε γηα δηάζηεκα δύν (2) εηώλ ε ρνξήγεζε 

επηδόηεζεο ελνηθίνπ ζηνπο πιεγέληεο από ηελ θαηαζηξνθηθή ζενκελία 

«ΓΗΡΤΟΝΗ», πνπ έπιεμε ηελ πεξηνρή ηεο Κηλέηαο ηελ 25
ε
 Ννεκβξίνπ 2019. Σν 

δηάζηεκα ησλ δύν εηώλ ιήγεη ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2023. 

 Οη αιιεπάιιειεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πνπ ζεκεηώζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Κηλέηαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, πνπ επήιζε θαηά ηε  

δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο θαη έρεη εληαζεί εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία θαη ηεο 

ελεξγεηαθήο θξίζεο  δελ έρνπλ επηηξέςεη ζηνπο πιεγέληεο θαηνίθνπο λα αλαθάκςνπλ 

κέρξη ζήκεξα, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ αλάγθε από ηε ζπλδξνκή ηνπ θξάηνπο γηα λα 

θαιύςνπλ άκεζεο βηνηηθέο ηνπο αλάγθεο, όπσο είλαη ε ζηέγαζε.  

 Με ηηο ππ’ αξηζ. πξση. Α2102/17-11-2022 θαη Α2427/17-11-2022 Απνθάζεηο 

ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ν Δήκνο Μεγαξέσλ παξακέλεη ζε 

θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο κέρξη ηηο 17 Μαΐνπ 2023.  
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 Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ παξαθαινύκε , όπσο δνζεί παξάηαζε ζηελ επηδόηεζε 

ελνηθίνπ ησλ πιεγέλησλ  από ηελ πιεκκύξα ηνπ 2019, πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθηζηεί 

θαηά ην δπλαηόλ ε δπζρεξήο ζέζε , ζηελ νπνήα έρνπλ πεξηέιζεη , κε δεδνκέλν, όηη 

ληώζνπλ θαη εγθαηαιειεηκκέλνη από ηελ Πνιηηεία, αθνύ ηα έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο 

πεξηνρήο μεθίλεζαλ κε ηεξάζηηεο θαζπζηεξήζεηο. 

 Με ηελ βεβαην́ηεηα , όηη ζα αληαπνθξηζείηε ζεηηθά ζην δίθαην αίηεκά καο, ζαο 

επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ.» 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
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