ΕΝΣΕΣΑΛΜΕΝΟ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΦΟΤΝΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΘΔΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ & ΑΡΩΓΗ ΠΛΗΓΔΝΣΩΝ Δ ΚΑΣΑΣΡΟΦΙΚΑ
ΤΜΒΑΝΣΑ
ρεηηθό Θεζκηθό Πιαίζην
-

Λ. 867/1979 (ΦΔΘ 24Α) «Ξεξί θπξώζεσο ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξώζεσο ηεο από

28.7.1978 Ξξάμεσο Λνκνζεηηθνύ Ξεξηερνκέλνπ ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο "πεξί
απνθαηαζηάζεσο δεκηώλ εθ ησλ ζεηζκώλ 1978 εηο πεξηνρήλ Βνξείνπ Διιάδνο θιπ,
θαη ξπζκίζεσο εηέξσλ ηηλώλ ζπλαθώλ ζεκάησλ"
-

Λ.1133/1981 (ΦΔΘ 54Α) «Ξεξί θπξώζεσο ηεο από 31.7.1980 Ξξάμεσο Λνκνζεηηθνύ

Ξεξηερνκέλνπ ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο "πεξί απνθαηαζηάζεσο δεκηώλ εθ ησλ
ζεηζκώλ 1980 εηο ηαο πεξηνράο ησλ Λνκώλ Καγλεζίαο, Ιαξίζεο θαη Φζηώηηδνο θαη
άιισλ ηηλώλ δηαηάμεσλ»
-

Λ.1190/1981 (ΦΔΘ 203Α) «Ξεξί θπξώζεσο ηεο από 26.3.1981 Ξξάμεσο Λνκνζεηηθνύ

Ξεξηερνκέλνπ ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο πεξί απνθαηαζηάζεσο εθ ησλ ζεηζκώλ
1981»
-

Λ. 2576/1998 άξζξν 10 (ΦΔΘ 25Α) «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ από πιεκκύξεο θαη

θαηνιηζζήζεηο»
-

Λ.2459/1997 άξζξν 36 (ΦΔΘ 17Α) «Δπηρνξεγήζεηο γηα δεκηέο από πιεκκύξεο θαη

ινηπέο ζενκελίεο» (εθηόο ζεηζκώλ)
-

20725/Β. 979/10-5-11 (ΦΔΘ 1207Β) «Θαζνξηζκόο δηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λόκνπ 2459/1997».
Κε αθνξκή ηηο ηειεπηαίεο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο ζηελ ΞΔ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ζαο
απνζηέιινπκε νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ δηνηθεηηθή κέξηκλα θαη ηελ αξσγή ησλ πιεγέλησλ,
πξνθεηκέλνπ λα ιάβεηε γλώζε θαη ηπρόλ ελέξγεηεο ζαο, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ζαο.

Μεηαθαηαζηξνθηθόο Έιεγρνο θαη Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε Κηίξηα θαη
Τπνδνκέο
Σύκθσλα κε ην Λ.1190/1981 άξζξν 2, ην έξγν ηεο απνθαηαζηάζεσο ησλ δεκηώλ αλαηίζεηαη
ζηηο Τερληθέο Υπεξεζίεο ησλ Ξεξηθεξεηώλ ππό ηηο νδεγίεο θαη ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο ΥΑΣ.

Ν έιεγρνο ησλ πιεγέλησλ θηηξίσλ θαη ε νξηνζέηεζε ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο θαη ηελ έληαμε
ηεο ζε πξόγξακκα Απνθαηάζηαζεο πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
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-

Σπιινγή πιεξνθνξηώλ γηα ηα πιεγέληα θηίξηα θαη ππνδνκέο από ηηο Ξεξηθέξεηεο θαη
ηνπο Γήκνη, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ νη πξνζσξηλά άζηεγνη θαη λα ηα ππνδείμνπλ
ζηηο επηηξνπέο κεραληθώλ ηεο ΥΑΣ.( 1216/ΣΤ8/10-4-2013 έγγξαθν ΥΑΣ) Νη απηνςίεο
πνπ γίλνληαη από κεραληθνύο ησλ Γήκσλ ή ηεο Ξεξηθέξεηαο δελ ππνθαζηζηνύλ ηηο
απηνςίεο πνπ ζα γίλνπλ από ηνπο κεραληθνύο ηεο ΥΑΣ

-

Υπνβνιή ζρεηηθνύ αηηήκαηνο από ηελ Ξεξηθέξεηα γηα νξηνζέηεζε ηεο πιεγείζαο
πεξηνρήο, κε ζπγθεληξσηηθό πίλαθα ησλ πνξηζκάησλ θαη απηνςηώλ ζηελ πιεγείζα
πεξηνρή θαη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ, ηα θηίξηα ησλ νπνίσλ ππέζηεζαλ
δεκηέο. (4524/Α42/26-8-2011, 938/ΑΕ 11/15-4-1998 έγγξαθα ΥΑΣ)

-

Έιεγρνη ησλ θηηξίσλ πνπ δηελεξγνύληαη θαηόπηλ εληνιήο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα
Γεκνζίσλ Έξγσλ από ηελ ΥΑΣ κε ηε ζπγθξόηεζε δηκειώλ επηηξνπώλ. Τν έξγν ησλ
επηηξνπώλ δύλαηαη λα ππνζηεξηρζεί από ππαιιήινπο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ησλ Γήκσλ,
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη εθόζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην ν Γεληθόο Σπληνληζηήο πνπ
νξίδεηαη θάζε θνξά κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα. (938/ΑΕ 11/15-4-1998,
9831/Α42/5-12-2008, 1216/ΣΤ8/10-4-2013 έγγξαθα ΥΑΣ)

Σερληθέο Δπεκβάζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο
-

Τηο

ηερληθέο

επεκβάζεηο

άξζεο

επηθηλδπλνηήηωλ

θπξίσο

ηηο

ειαθξηέο

αλαιακβάλεη ζπλήζσο ε Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηεο Ξεξηθέξεηαο ή από θνηλνύ
θαηόπηλ ζπκθσλίαο, κε ηε ζπλδξνκή ηεο Ξπξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο, ηεο Τξνραίαο γηα
ηε δηαθνπή

ηεο

θπθινθνξίαο

όπνπ απαηηείηαη,

ηεο

ΓΔΖ

γηα

δηαθνπή

ηεο

ειεθηξνδόηεζεο εθόζνλ απαηηείηαη, ηνπ ΝΤΔ γηα απνκάθξπλζε ηνπ δηθηύνπ όπνπ
απαηηείηαη θιπ. (9831/Α42/5-12-2008 έγγξαθν ΥΑΣ)
-

Ξξνηεξαηόηεηα δίλεηαη ζηνπο θύξηνπο νδηθνύο άμνλεο, θαζώο θαη ζε θηίξηα θξίζηκσλ
ιεηηνπξγηώλ όπσο ζρνιεία, Γεκόζηεο Υπεξεζίεο θιπ. Ν ρξόλνο νινθιήξσζεο ησλ δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δύν εκέξεο, ελώ γηα δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο δξόκνπο θαη
ρώξνπο ν ρξόλνο απηόο δύλαηαη λα παξαηαζεί (9831/Α42/5-12-2008 έγγξαθν ΥΑΣ)

Τπνζηύιωζε ζπληζηάηαη ζε δνκήκαηα, πνπ έπαζαλ ζνβαξέο δεκηέο ζηα θαηαθόξπθα
θέξνληα ζηνηρεία ηνπο, όπσο ζξαύζε ππνζηπισκάησλ ζνβαξέο ξεγκαηώζεηο ηνηρίσλ, αιιά
θαη νξηδόληηα ζηνηρεία όπσο δνθνί θαη πιάθεο ζε ηέηνην βαζκό ώζηε λα γίλεηαη πξνβιεκαηηθή
ε ιεηηνπξγία ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ηνπ δνκήκαηνο.
Αληηζηήξημε ζπλίζηαηαη ζηα δνκήκαηα πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα πιεπξηθήο επζηάζεηαο.
-

Ξξνηεξαηόηεηα ζηηο επεκβάζεηο ππνζηπιώζεσλ-αληηζηεξίμεσλ δίδεηαη ζε ηζηνξηθά ε
κλεκεηαθνύ ραξαθηήξα θηίζκαηα όπσο κνπζεία, αξραηνινγηθνί ρώξνη, εθθιεζίεο,
δηαηεξεηέα, Θηίξηα ή ηερληθά έξγα θξίζηκσλ ιεηηνπξγηώλ, θηίξηα ησλ νπνίσλ πηζαλή
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θαηάξξεπζε δηαθόπηεη δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πόιεο, δεκόζηα, δεκνηηθά, ηδησηηθά
θηίξηα. .(9831/Α42/5-12-2008 έγγξαθν ΥΑΣ)
-

ηερληθέο επεκβάζεηο πξνζωξηλώλ ππνζηπιώζεωλ ζηα αλσηέξσ θηίξηα

Τηο

αλαιακβάλεη

ε

ΥΑΣ

ή

νη

Τερληθέο

Υπεξεζίεο

ηεο

Ξεξηθέξεηαο,

θαηόπηλ

ζπλελλνήζεσο.(9831/Α42/5-12-2008 έγγξαθν ΥΑΣ)
-

Γηα ηηο θαηεδαθίζεηο επηθίλδπλωλ θηηξίωλ ε νπνία αλαθέξεηαη ζε πεξηπηώζεηο
θηλδύλνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ηνπ θνηλνύ, ιόγσ ζνβαξώλ νκαδηθώλ δεκηώλ ζε
πιεηόληα θηίξηα από ζενκελία (ζεηζκό, ππξθαγηά, πιεκκύξα, θαηνιίζζεζε) ε ΥΑΣ
είλαη ε κόλε αξκόδηα ππεξεζία (ΘΓ 6/20-9-1941 θαη 32/Τ8/18-2-2013 έγγξαθν ΥΑΣ)

-

Ζ ΥΑΣ ζεσξεί ην πξσηόθνιιν επηθηλδύλσο εηνηκόξξνπνπ θηηξίνπ πνπ ζπληάζζεηαη
από ην δεπηεξνβάζκην έιεγρν ησλ θηηξίσλ.

-

Θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο δύλαηαη λα αλαιάβνπλ ηελ θαηεδάθηζε νη Τερληθέο
Υπεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο (9831/Α42/5-12-2008 έγγξαθν ΥΑΣ)

-

Τελ άξζε επηθηλδπλόηεηαο ηωλ εηνηκόξξνπωλ θηηζκάηωλ αλαιακβάλεη
ζπλήζσο ε Τερληθή Υπεξεζία ηεο Ξεξηθέξεηαο (4524/Α42/26-8-2011 έγγξαθν ΥΑΣ)

Δπηρνξήγεζε Δπηρεηξήζεωλ (Λ.2459/1997 άξζξν 36)
Νη βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο
θαη άιιεο επηρεηξήζεηο θαη κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα θνξείο πνπ πιήηηνληαη από
πιεκκύξεο θαη ινηπέο ζενκελίεο, εθηόο ζεηζκώλ, δύλαηαη λα παξέρεηαη επηρνξήγεζε γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ δεκηώλ ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε δσξεάλ ρξεκαηηθή ελίζρπζε από ην
Ξξόγξακκα Γεκόζησλ Δπελδύζεσλ. Ζ απνδεκίσζε παξέρεηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε δεκηώλ
πνπ αθνξνύλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κεραλνινγηθό εμνπιηζκό, πξώηεο ύιεο,
εκπνξεύκαηα

θαη

θνξηεγά

απηνθίλεηα

δεκόζηαο

θαη

ηδησηηθήο

ρξήζεο

ηα

νπνία

θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξώο.
Γηα

ηελ

απνδεκίσζε

ησλ

επηρεηξήζεσλ

αθνινπζείηαη

ε

παξαθάησ

δηαδηθαζία

(ΥΑ

20725/Β.979/10.05.2011)
-

Δπηηξνπέο πνπ ζπζηήλνληαη κε απόθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε ή Αληηπεξηθεξεηάξρε
θαηαγξάθνπλ ηηο δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζε θάζε επηρείξεζε κεηά από απηνςία.

-

Ζ Ξεξηθέξεηα ππνβάιιεη ηηο θαηαζηάζεηο κε ηα ζηνηρεία ησλ πιεγέλησλ θαη ην ύςνο
ησλ δεκηώλ πνπ θαηεγξάθεζαλ καδί κε ηελ ΘΥΑ ηνπ ΥΞΝΚΔΓΗ/ΥΑΣ ζην Υπνπξγείν
Νηθνλνκηθώλ.

-

Τν ΥΞΝΚΔΓΗ εθδίδεη ΘΥΑ νξηνζέηεζεο ηεο πεξηνρήο ε νπνία έρεη πιεγεί.

-

Τν Υπνπξγείν Νηθνλνκηθώλ εθδίδεη ΘΥΑ πνπ πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηό απνδεκίσζεο θαη
ην ύςνο ησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ πιεγέλησλ επηρεηξήζεσλ.

-

Ζ Γλζε Βηνκεραληθήο Ξνιηηηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο είλαη αξκόδηα
γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εληζρύζεσλ ζηνπο Γηθαηνύρνπο. (Αξηζκ 6489/13-10-2012 ΓΓΞΞ

3

θαη άξζξν 17 ηνπ Λ. 4038/2012,

ΘΥΑ 4507/3-11/2011,

ΥΑ 3648/387/30-3-2012

ζπγρώλεπζε ΔΝΚΚΔΦ κε ΔΤΑΛ)
Σεκείσζε: Νη επηρεηξήζεηο πνπ ιακβάλνπλ επηρνξήγεζε γηα δεκηέο ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο
δελ δηθαηνύληαη ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο γηα ηηο ίδηεο δεκηέο

Αγξνηηθέο Απνδεκηώζεηο
Κε ηελ ΘΥΑ 271590/5-9-2002 (ΦΔΘ 1157Β) αλαηέζεθε ζηνλ Νξγαληζκό Διιεληθώλ Γεσξγηθώλ
Αζθαιίζεσλ (ΔΙΓΑ) ην έξγν ηεο εμαηνκίθεπζεο ησλ δεκηώλ ζηε γεσξγία θαη ζηελ
θηελνηξνθία πνπ πξνθαινύληαη γεληθά από ζενκελίεο θαη άιια έθηαθηα γεγνλόηα.

Κνηλωληθή Πξνζηαζία - Δθάπαμ Υξεκαηηθά Βνεζήκαηα (ΛΓ 57/1973,
Λ.3852/2010 άξζξν 94 παξ3β, Λ. 2768/1999 άξζξν 18)

Α. Δθάπαμ ρξεκαηηθό βνήζεκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε βαζηθώλ θαη επηηαθηηθώλ αλαγθώλ
κέρξη 600.000 (Γ1α/νθ. 7827/1973 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο: Γ1/α/νηθ.842/19-41988, θεθ Ζ παξ. 1, Ξ3/νηθ.603/4-3-1994παξ 2, ΘΥΑ Ξ2/νηθ./2673/29-8-2001,
Ξ2/α/Γ.Ξ. νηθ. 31777/12-3-2009 παξ 13 εδ 1)
Α1

Σπκπιεξσκαηηθή

νηθνλνκηθή

ελίζρπζε

ελίζρπζε

γηα

εηδηθέο

θαηεγνξίεο

ζενκεληόπιεθησλ (πνιύηεθλνη, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο)
κέρξη 200.000 δξρ ή 586,94€ (ΘΥΑ Ξ2/νηθ./2673/29-8-2001)
Β. Δθάπαμ ρξεκαηηθό βνήζεκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε βαζηθώλ βηνηηθώλ ζηεγαζηηθώλ αλαγθώλ
κέρξη 200.000 δξρ ή 586,94€ (Γ1/α/νηθ.842/19-4-1988 θεθ Ζ παξ 2 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο: Γ1α/1783/11-9-1989 άξζξν 1, Ξ3/νηθ.603/4-3-1994 παξ 3 ΘΥΑ
Ξ2/νηθ./2673/29-8-2001)
Γ. Δθάπαμ ρξεκαηηθό βνήζεκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε απιώλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ησλ
πιεγέλησλ θαηνηθηώλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο νηθνζπζθεπήο ηνπο
πνζνύ κέρξη 2.000.000δξρ ή 5869,41€ (ΘΥΑ Ξ2/νηθ./2673/29-8-2001 παξ 12 εδ 3α)

Ξ2α/Γ.Ξ.νηθ94064/19-8-2011
Γ. Δθάπαμ ρξεκαηηθό βνήζεκα ζηηο νηθνγέλεηεο όζσλ έραζαλ ηε δσή ηνπο εμαηηίαο ηεο
ζενκελίαο (Λ. 2768/1999 άξζξν 18 παξ. 3)
Δ. Δθάπαμ ρξεκαηηθό βνήζεκα ζε άηνκα πνπ ππέζηεζαλ αλαπεξία από ηξαπκαηηζκό ζηε
ζενκελία.
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πνζνύ 4,402,05€
ΣΤ. Θαηαβνιή ρξεκαηηθνύ βνεζήκαηνο ζε ζπληαμηνύρνπο, θαηνίθνπο πεξηνρώλ πνπ
ππέζηεζαλ θαηαζηξνθέο από ζενκελίεο (ζύκθσλα κε ηηο πξνππνζέζεηο ηνπ (Λ. 2768/1999
άξζξν 18)

Σεκείσζε: Γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ Α έσο Δ νηθνλνκηθώλ εληζρύζεσλ απαηηείηαη
ζρεηηθή αίηεζε ησλ πιεγέλησλ κέζα ζε έλα (1) κήλα από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπκβάληνο
ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο (δειαδή ηηο Γ/λζεηο Πξόλνηαο ηωλ Γήκωλ), νη νπνίεο
απνζηέιινπλ άκεζα αίηεκα ζηελ αξκόδηα Γ/λζε Θνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγύεο ηνπ
Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο θαη΄εθηίκεζεο ζρεηηθήο πίζησζεο πνπ ζα
απαηηεζεί από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Υπνπξγείνπ.
Κε απόθαζε Γεκάξρνπ γίλεηαη ε ζπγθξόηεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ επηηξνπώλ εθηίκεζεο ησλ
δεκηώλ θαη ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο γηα ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνύληαη θαη ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο θαζώο επίζεο θαη γηα ηα γεληθόηεξα κέηξα
απνθαηάζηαζεο πνπ ηνπο αθνξνύλ. (Γ28Γ.Ξ.25803/1457/27-3-2013)

Άκεζε θαη Πξνζωξηλή ηέγαζε θαη Γηαηξνθή Πιεγέληωλ
Ζ Ξεξηθέξεηα θαη νη Γήκνη είλαη αξκόδηνη γηα ηελ επηινγή ρώξσλ θαη ηελ αλάπηπμε ππνδνκώλ
ζε απηνύο, ηθαλώλ γηα ηελ ππνδνρή θαη δηαβίσζε ησλ πιεγέλησλ (άκεζε ζηέγαζε) (ΥΑ
1299/2013 άξζξν 5)
Νη Γ/λζεηο Ξξόλνηαο ησλ Γήκσλ:
-

Φνξεγνύλ άκεζα ζθεληθό πιηθό (ζθελέο, θνπβέξηεο, ππλόζαθνπο θηι) ην νπνίν
πξνκεζεύνληαη κεηά από ζρεηηθό αίηεκα από αξκόδην Υπνπξγείν Δξγαζίαο ζηε Γ/λζε
Θνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγύεο (ΒΓ 972/27-12-1966 ΦΔΘ 4Α, Γηα/12-1-1973, Λ
3852/2010 άξζξν 283 παξ 3)

Σεκείσζε: Τν ζθεληθό πιηθό ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξξόλνηαο κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
παξάδνζε από ηελ Θεληξηθή Απνζήθε Υιηθνύ (ΘΑΥ) ζε ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο,
Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξόλνηαο ή κέρξη λα νξηζηεί ξεηά ν ηξόπνο θαη ε δηαδηθαζία
θύιαμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ελ ιόγσ πιηθνύ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο. (Γ28Γ.Ξ.25803/1457/27-3-2013)
-

Κεξηκλνύλ γηα ηελ πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε θαη δηαηξνθή ζε Μελνδνρεία θαη άιινπο
ρώξνπο ησλ ζενκεληόπιεθησλ (Λ.Γ. 57/1973, ΦΔΘ 149/Α΄/1973 - Λ. 776/1978, ΦΔΘ
68/Α΄/1978 - ΞΓ 93/1993, ΦΔΘ 39/Α΄/1993).

Σεκείσζε: Τν αλσηέξσ πξνβιεπόκελν κέηξν δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί πξνο ην παξόλ ιόγσ
πεξηνξηζκέλσλ πηζηώζεσλ θαη δεδνκέλνπ όηη ζύκθσλα κε ηελ ΘΥΑ Ξ2/νηθ./2673/29-8-2001
ρνξεγείηαη εθάπαμ νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα άκεζεο βηνηηθέο αλάγθεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα
ζπκπεξηιεθζεί θαη ε δηακνλή ηνπο. (Γ28Γ.Ξ.25803/1457/27-3-2013)
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-

Ν ΥΑΣ κεξηκλά γηα ηελ πξνζωξηλή ζηέγαζε ησλ πιεγέλησλ ησλ νπνίσλ ηα θηίξηα
ππέζηεζαλ βιάβεο ρνξεγνύληαη από ηελ ΥΑΣ ιπόκελνη νηθίζθνη. (9831/Α42/5-12-2008
έγγξαθν ΥΑΣ)
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