
                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 07/09/2020 
     ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ   
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
  

 

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης έκτακτης εφάπαξ 
ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 
8ης και 9ης Αυγούστου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας η οποία 
ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων 
(5.000) ευρώ ανά κατοικία και για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές 
οντότητες, των οποίων η επιχείρηση επλήγη στο ποσό των οκτώ χιλιάδων 
(8.000) ευρώ ανά επιχείρηση: 

1. Η αίτηση απευθύνεται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων 
Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία είναι η αρμόδια 
υπηρεσία για την έκδοση απόφασης καθορισμού δικαιούχου της εν 
λόγω ενίσχυσης. Η αίτηση αυτή συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του 
περιεχομένου της.  

2. Η αίτηση είναι συγκεκριμένη- προδιατυπωμένη και 
παρατίθενται ως αρχείο στην εν λόγω ανακοίνωση και 
απαιτείται να είναι σε όλα τα πεδία της συμπληρωμένη.  

3. Η αίτηση υποβάλλεται:  
Α) Στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) προσβάσιμη μέσω της 
κατηγορίας «Πολίτης και καθημερινότητα / Υπεύθυνη δήλωση και 
εξουσιοδότηση / Έκτακτα μέτρα στήριξης πλημμυροπαθών Εύβοιας» 
ή  
Β) Απευθείας από το σύνδεσμο https://evia-aid.services.gov.gr. 
Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται η χρήση των κωδικών-
διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, τους οποίους κατέχουν οι δικαιούχοι ή 
Γ) Μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου 
Διρφύων Μεσσαπίων στα Ψαχνά ή στον Πισσώνα και αποστέλλεται 
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον υπάλληλο του 
Κ.Ε.Π. με αποδεικτικό παραλαβής στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών: daefk@ggde.gr.  

Με την υποβολή της αίτησης δίνεται από τους δικαιούχους η 
συγκατάθεση:  
Α) προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την 
υποβολή προς τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 



Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών φορολογικών στοιχείων του αιτούντα για την 
καταβολή της ενίσχυσης και για τη διενέργεια του ελέγχου που ορίζεται 
στην παρ. 9 του ενδέκατου άρθρου της από 22.08.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161) και 

Β) προς την εταιρεία παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος για την υποβολή προς 
την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. αντιγράφου πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού. 

Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν 
πρόκειται  

Α) Για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνομικής 
ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ή το 
διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης.  

Β) Για αλλοδαπούς  αποδεικνύεται με το διαβατήριο και την εν ισχύ 
άδεια παραμονής.  

Η Ψευδής δήλωση, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις 
κυρώσεων, επιφέρει την υποχρέωση επιστροφής του τετραπλασίου 
του χορηγηθέντος επιδόματος από τον λαβόντα προς το Ελληνικό 
Δημόσιο. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
ΚΕΠ ΨΑΧΝΩΝ: 2228022595, 22713 
ΚΕΠ ΠΙΣΣΩΝΑ:2221042889, 61713 
 
 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 
ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 


