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Πρός 
ὅλους τούς Καρδαμαίους,

ἰδιοκτῆτες  οἰκιῶν καί κτισμάτων 
στήν περιοχή Καρδαμᾶ Ἠλείας, 

τά ὁποῖα ἐπλήγησαν ἀπό τόν σεισμόν 
τῆς 8ης Ἰουνίου 2008

 

ΔΕΛΤΙΟΝ  
Ἐνημερώσεως καί παροχῆς πληροφοριῶν 

γιά τά σεισμόπληκτα, κατοικίες  καί κτίσματα, στόν Καρδαμᾶ

 Ἐνημερώνουμε τούς συμπολίτες Καρδαμαίους, οἱ ὁποῖοι  εἶναι ιδιοκτῆτες  οἰκιῶν ἤ  ἄλλων κτισμάτων, πού ὑπέστησαν ζημίες  ἀπό 
τήν σεισμικήν δόνηση τῆς 8ης  Ἰουνίου 2008, γιά τά ἑξῆς:

Ι) Τήν 19ην  Ἰουνίου 2008, οἱ   Ὑπουργοί  ΠΕΧΩΔΕ καί Οἰκονομικῶν ὑπέγραψαν Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφαση (ΚΥΑ), 
διά τῆς ὁποίας τό χωριό μας, ὁ Καρδαμᾶς,  μαζί μέ ἄλλα χωριά καί πόλεις τῆς Ἠλείας,  χαρακτηρίζεται σεισμόπληκτος 
ἀπό τόν σεισμόν τῆς 8ης  Ἰουνίου 2008. 
( Τήν Ἀπόφασην  αὐτή  μπορεῖ κάποιος νά τήν  ἀντιγράψει ἀπό τήν Ἠλεκτρονικήν Διεύθυνση τοῦ ΥΠΕΧΩΔΕ : http://
www.minenv.gr/download/2008-06-19.kya.oriothetisi.pistotika.metra.sismos.axaia.doc). 

 Διά τῆς ἰδίας Ἀποφάσεως, καθορίζονται οἱ ὅροι καί οἱ προϋποθέσεις, προκειμένου οἱ πληγέντες ἀπό τόν σεισμό νά τύχουν  ΔΩΡΕΑΝ 
ΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΑΡΩΓΗΣ (Δ.Κ.Α.) εἴτε γιά ἐξ ὁλοκλήρου ἀνακατασκευή οἰκίας ἤ κτίσματος, πού ἐπλήγη ἀπό τόν σεισμόν, εἴτε γιά 
ἐπισκευήν αὐτοῦ.

ΙΙ) Συμφώνως πρός τήν ὡς ἄνω ΚΥΑ: 

ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1) ἁρμόδια Ὑπηρεσία γιά τό ἔργο τῆς ἀποκατάστασης τῶν ζημιών τῶν κτηρίων ἀπό  τόν  σεισμό τῆς 8ης Ἰουνίου 2008,  γιά 
τόν Νομό  Ἠλείας, εἶναι ὁ Τομέας  Ἀποκατάστασης Πυροπλήκτων (Τ.Α.Π.) Ν. Ἠλείας :
ΤΑΠ ΠΥΡΓΟΥ,  Προϊστάμενος Π. Βεργέτης 
Νέα Ἐθνική Ὁδός Πύργου – Ἀρχαίας Ὀλυμπίας,  Διεύθυνση Ἁγ. Γεωργίου 27100
Τηλ. 26210 – 35960, 36398, 31462,  Τηλεομοιότυπο (Fax): 26210 – 32824
Κάθε ἐνδιαφερόμενος μπορεῖ νά ἀπευθύνεται στήν ἀνωτέρω Ὑπηρεσία, γιά περισσότερες πληροφορίες. 

Ἡ Ἐφημερίδα «Καρδαμὰς» ἔκρινε σκόπιμο, νά παρουσιάσει αὐτό τό ΔΕΛΤΙΟΝ, μέ κωδικοποιημένες  τίς 
πληροφορίες, πού πηγάζουν ἀπό τήν Ὑπουργικήν  Ἀπόφασην, προκειμένου νά διευκολυνθοῦν οἱ συμπολίτες 
μας, στίς κινήσεις, πού πρέπει νά κάμουν, ἐφ’ ὅσον εἶναι σεισμόπληκτοι.
    Ἐπίσης, στά Γραφεῖα τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου καί σέ κεντρικά καταστήματα τοῦ χωριοῦ μας, ἔχουμε 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ  ΤΗΝ  ΚΥΑ, τήν ὁποίαν μπορεῖ ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος νά συμβουλευθῆ ( ἀφήνοντάς την πάλι 
ἐκεῖ, ὅμως, μετά τήν χρήση, γιά νά τήν χρησιμοποιήσουν καί ἄλλοι).
 

Κατωτέρω, παρέχουμε συνοπτικές πληροφορίες περί τῶν προβλέψεων  τῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
2) ὁρίζεται ἀποκλειστική προθεσμία ἕξ (6) μηνῶν (ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς Ἀποφάσεως αὐτῆς  στήν Ἐφημερίδα τῆς 
Κυβερνήσεως), ἐντός τῆς ὁποίας ὁ ἐνδιαφερόμενος  μπορεῖ νά ὑποβάλει ΑΙΤΗΣΗ στήν ἀνωτέρω Ὑπηρεσία, γιά 
ΑΥΤΟΨΙΑ  στό πληγέν κτίσμα,  καί γιά  ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΑΥΤΟΨΙΑΣ.
Οἱ αἰτήσεις αὐτές πρέπει νά  συνοδεύονται:
α)  ἀπό τίτλους ιδιοκτησίας, 
β) ἀπό τοπογραφικό διάγραμμα καί 
γ) ἀπό φωτογραφίες τοῦ πληγέντος κτίσματος.

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΑ  ΚΤΗΡΙΑ
3) Ἐάν τό ΠΟΡΙΣΜΑ τῆς  ἀνωτέρω  αὐτοψίας κρίνει τό κτίσμα κατεδαφιστέο ( ἄρα ἀνακατασκευαστέο), τότε ὁ 
ἰδιοκτήτης δικαιοῦται:  ΔΩΡΕΑΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΑΡΩΓΗΣ  γιά τήν ἀνακατασκευή τῆς οἰκίας ἤ τοῦ κτίσματος, τό ποσόν τῆς 
ὁποίας καθορίζεται σε 750 Ευρώ ἀνά τετρ. μέτρο, καί γιά ἐμβαδόν ἴσον πρός αὐτό τοῦ κατεδαφιστέου κτιρίου, ἀλλά τό πολύ 
μέχρι τά 120 τετρ. μέτρα. 
Τό ποσόν  τῆς Δ.Κ.Α. γιά τήν ἀνακατασκευή κατοικίας χορηγεῖται σέ τρεῖς δόσεις ὡς ἀκολούθως: 
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* Ἡ πρώτη δόση εἶναι τό 30% τοῦ συνόλου τῆς Δ.Κ.Α. καί χορηγεῖται μετά τήν ἔκδοση τῆς οἰκοδομικής ἄδειας καί τήν Ἔγκριση 
χορήγησης δωρεάν κρατικῆς ἀρωγῆς γιά τήν ἀνακατασκευή κατοικίας, ἀπό τήν ἁρμόδια Ὑπηρεσία. 
* Ἡ δεύτερη  δόση εἶναι τό 35% τοῦ συνόλου τῆς Δ.Κ.Α.  καί χορηγεῖται μέ τήν ὁλοκλήρωση τοῦ φέροντος ὀργανισμού καί 
τὴς τοιχοποιίας. 
* Ἡ τρίτη δόση εἶναι τό  ὑπόλοιπο 35% τοῦ συνόλου τῆς Δ.Κ.Α.  καί χορηγεῖται μέ τήν περαίωση τῆς νέας κατοικίας ἡ ὁποία θά 
βεβαιώνεται ἀπό αὐτοψία τῆς ἁρμόδιας Ὑπηρεσίας κατόπιν υποβολής σχετικῆς δήλωσης ἀπό τόν ἰδιώτη μηχανικό.
Προκαταβολή τῆς ἐγκριθείσης Δ.Κ.Α. ὕψους € 10.000, θά χορηγεῖται στόν ἐνδιαφερόμενο ἀμέσως μετά τήν ἔκδοση ἀπό τήν 
ἁρμόδια Ὑπηρεσία τῆς Βεβαίωσης Καθορισμοῦ Δωρεάν Κρατικῆς  Ἀρωγῆς γιά  Ἀνακατασκευή, ποσό τό ὁποῖο θά ἀφαιρεῖται ἀπό 
τήν πρώτη δόση.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ  ΚΤΗΡΙΑ
4)  Ἐάν τό ΠΟΡΙΣΜΑ τῆς αὐτοψίας κρίνει τό κτίσμα  ἐπισκευάσιμο ἤ ἐπισκευαστέο , τότε ὁ ἰδιοκτήτης δικαιοῦται: 
ΔΩΡΕΑΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΑΡΩΓΗΣ  γιά τήν ἐπισκευή τῆς οἰκίας ἤ τοῦ κτίσματος, τό ποσόν τῆς ὁποίας καθορίζεται ἀνάλογα μέ 
τίς ζημιές πού παρουσιάζει τό κτίριο καί σύμφωνα μέ τιμολόγιο τῆς  Ὑπηρεσίας, τό  ὁποῖο ἐγκρίνεται μέ Ὑπουργική Ἀπόφαση. 
Ἐπίσης γιά τήν ἐπισκευή ἰσχύουν τά ἀκόλουθα:
α) Γιά τήν ἐπισκευή κατοικιῶν, τό ποσόν  τῆς Δ.Κ.Α., δέν μπορεῖ νά ὑπερβαίνει τό ὅριο τῶν € 450 ἀνά τ.μ. χωρίς περιορισμό 

ὡς πρός τό συνολικό ἐμβαδόν τῆς ἰδιοκτησίας.
β) Γιά τήν ἐπισκευή ἀγροτικῶν κατοικιῶν, ἀνεξάρτητων ἀποθηκῶν κάθε χρήσης , τό ποσόν τῆς Δ.Κ.Α., δέν μπορεῖ νά 

ὑπερβαίνει τό ὅριο τῶν € 150 ἀνά τ.μ. χωρίς περιορισμό ὡς πρός τό συνολικό ἐμβαδόν τῆς  ἰδιοκτησίας.
γ) Γιά τήν ἐπισκευή βοηθητικῶν χώρων (π.χ. οἰκιακές ἀποθῆκες, ἀποθῆκες τροφίμων, κουζίνα, λουτρό, φοῦρνοι, κ.λ.π.) τῆς 

αὐτῆς οἰκοδομῆς ἤ εὑρισκόμενους στό αὐτό οἰκόπεδο πού συμπληρώνουν τήν λειτουργικότητά της, τό ποσόν τῆς Δ.Κ.Α. δέν 
μπορεῖ νά ὑπερβαίνει τό ὅριο τῶν € 450 ἀνά τ.μ.

δ) Οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν κτιρίων, πού κρίνονται ἐπισκευάσιμα μποροῦν νά χρησιμοποιήσουν τήν  Δ.Κ.Α., πού ἀναλογεῖ στήν 
ἐπισκευή τοῦ πληγέντος κτίσματος, γιά ἀνακατασκευή  ἤ  αὐτοστέγαση ,  ἐφ’ ὅσον κατεδαφίσουν τί κτίριο μέ δικές τους 
δαπάνες. Σέ αυτήν τήν περίπτωση, τό ποσόν τῆς  Δ.Κ.Α. δέν αὐξάνεται καί τό εμβαδόν τοῦ κτιρίου, πού θά κατασκευαστεῖ 
πρέπει νά εἶναι ἴσο μέ αὐτό, πού ἀντιστοιχεῖ στήν τιμή μονάδος πού καθορίζεται στήν παροῦσα Ἀπόφαση.

      ε) Τό ποσόν τῆς Δ.Κ.Α. γιά ἐπισκευή, χορηγεῖται σέ δύο δόσεις, ἡ πρώτη ἀπό τίς ὁποῖες  περιλαμβάνει τήν μισή (1/2) Δ.Κ.Α. 
καί καταβάλλεται μέ τήν ἔκδοση ἄδειας ἐπισκευῆς. Ἡ ἑπόμενη δόση, πού περιλαμβάνει τό ὑπόλοιπο μισό (1/2) τῆς 
Δ.Κ.Α., καταβάλλεται μέ τήν ἐκτέλεση τῶν ἐργασιών πού καλύπτουν τό 80% τοῦ ἐγκεκριμένου ποσοῦ τῆς Δ.Κ.Α. 

Ἐφ’ ὅσον τό ἐγκεκριμένο ποσόν ΓΙΑ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  εἶναι μέχρι € 3.000, χορηγεῖται ἐφ’ ἅπαξ.
    στ) Στίς περιπτώσεις ἐπισκευῆς κατοικιῶν, προκαταβολή τῆς ἐγκριθείσης Δ.Κ.Α., ὕψους € 2.000, θά χορηγεῖται στόν 

ἐνδιαφερόμενο ἀμέσως μετά τήν ὑποβολή καί τόν ἔλεγχο τῶν δικαιολογητικῶν πλήν τοῦ φακέλου μελέτης ἐπισκευής 
τῆς πληγείσης κατοικίας, ποσόν τό ὁποῖον θά ἀφαιρεῖται ἀπό τήν πρώτη δόση τῆς Δ.Κ.Α., πού χορηγεῖται μετά τήν 
ἔγκριση ἀπό τήν ἁρμόδια Ὑπηρεσία τῆς μελέτης ἐπισκευῆς καί τῆς ἔκδοσης τῆς Ἄδειας τῆς πληγείσης κατοικίας.

 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
α) Γιά τίς περιπτώσεις ἀνακατασκευῆς,  τό 50% τῆς ἀμοιβῆς μηχανικοῦ γιά μελέτη-ἐπίβλεψη, ὅπως καθορίζεται μέ τίς 

ἰσχύουσες διατάξεις περί ἀμοιβῶν, καταβάλλεται ὡς Δ.Κ.Α. στούς δικαιούχους. 
β) Ἡ Δ.Κ.Α. γιά τήν ἀμοιβή μηχανικοῦ θά χορηγεῖται στόν δικαιοῦχο σεισμόπληκτο μετά τήν προσκόμιση τῶν παραστατικῶν 

στοιχείων κατάθεσης ἀμοιβῶν Μηχανικοῦ γιά μελέτη- ἐπίβλεψη καί τήν ἔγκριση ἀπό τήν ἁρμόδια Ὑπηρεσία.
γ) Γιά τίς περιπτώσεις ἐπισκευῆς, ἡ ἀμοιβή μηχανικοῦ γιά μελέτη-ἐπίβλεψη μειώνεται στό 50% τῆς ἀμοιβῆς , πού καθορίζεται 

μέ τίς ἰσχύουσες διατάξεις περί ἀμοιβών Μηχανικῶν.
------------------------------------------------------

ΙΙΙ.  Ὅλα τά ἀνωτέρω ἀποτελοῦν μία σύνοψη τῶν κυριωτέρων προβλέψεων ( ὄχι ὅλων) τῆς  Κοινῆς Ὑπουργικῆς  Ἀποφάσεως, διά τῆς 
ὁποίας  ρυθμίζονται τά ζητήματα τῆς ΔΩΡΕΑΝ  ΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΑΡΩΓΗΣ  στούς σεισμοπλήκτους τοῦ Νομοῦ Ἠλείας, ἑπομένως καί τοῦ Καρδαμᾶ.    Ἡ 
κωδικοποιημένη αὐτή ἐνημέρωση  εἶναι προσφορά  τῆς Ἐφημερίδος «Καρδαμᾶς» πρός τούς συμολίτες  μας Καρδαμαίους.  
 Ὅποιος ἐνδιαφέρεται γιά περισσότερες πληροφορίες, μπορεῖ :

- να μελετήσει διεξοδικῶς τήν Κοινήν Ὑπουργικήν  Ἀπόφαση ( Γραφεῖα Μορφωτικοῦ Συλλόγου, Κεντρικά Καταστήματα τοῦ Καρδαμᾶ), ἤ 
- νά ἀπευθυνθῆ  στό ΤΑΠ  Πύργου ( βλ. ἄνω, διεύθυνση), τό ὁποῖον  εἶναι καί καθ’ ὕλην  ἁρμόδιο καί  ὑπεύθυνο,  ή ἀκόμη καί 
- νά ζητήσει ἐπί πλέον πληροφορίες ἀπό  τήν Ἐφημερίδα «Καρδαμᾶς»: τηλ. 697-8197763, καί, ἐάν εἴμεθα εἰς θέση νά βοηθήσουμε, θά τό 

πράξουμε εὐχαρίστως! 

IV.  Ἐάν ὁ ἐνδιαφερόμενος συναντήσει δυσκολίες  στήν ἐξυπηρέτησήν του ἀπό τήν ἁρμόδια Ὑπηρεσία, μπορεῖ νά ἀπευθύνεται στήν 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ, τηλ. 2611-100 301 έως 310 (10 γραμμές, ἀστική χρέωση), ἀπό ὥρα 8.00 πρωΐ ἕως καί 10.00 τό βράδυ. 

V.  Ὑστερόγραφον: τά μέτρα αὐτά, πού ἐξήγγειλε ἡ Κυβέρνηση γιά τούς σεισμοπλήκτους,  δέν συνιστοῦν  κάποια «γαλαντόμο» 
παραχώρηση πρός τούς πληγέντες! Ἀποτελοῦν τήν αὐτονόητη φροντίδα τῆς Πολιτείας πρός ὅσους πλήττονται ἀπό φυσικές καταστροφές, καί  τό 
ἐλάχιστο  φυσικό δικαίωμα τῶν πληγέντων, γιά να «σταθοῦν  στά πόδια τους»! Αὐτό τό δικαίωμα, ἐνδεχομένως κάποιοι  τοπικοί  «παραγοντίσκοι», 
«συνήθων» προελεύσεων,  θά προσπαθήσουν νά τό ἀπαλλοτριώσουν, «πουλώντας  ἐξυπηρέτηση» στούς ταλαιπωρημένους σεισμόπληκτους!  Στό 
χέρι τῶν τελευταίων ἐναπόκειται, «νά μείνουν μέ αδειανά  χέρια» οἱ «συνήθεις» πολιτικάντηδες!  Οἱ πληγέντες ἄς ἀσκήσουν τά δικαιώματά τους, 
χωρίς νά νοιώσουν «ὑποχρεωμένοι»  σ’ αὐτούς!  Αὐτόν τόν στόχο, ἄλλωστε,   ὑπηρετεὶ  καί  ἡ παροῦσα ἐνημέρωση πρός τούς συντοπίτες μας! 

------------------------------------------------------------------------------------------
Μέ  φιλικούς χαιρετισμούς

Ὁ  Ἐκδότης τῆς Τριμηνιαίας Ἐφημερίδος «Καρδαμᾶς  Ἐφημερίς τῶν Συζητήσεων»,
καί Πρόεδρος  τοῦ  Μορφωτικοῦ  Συλλόγου Καρδαμᾶ «Κωστῆς  Παλαμᾶς»
Ἄγγελος  Λιβαθινός,   Καθηγ. Μαθηματικῶν-Λυκειάρχης 

( Ἱστοσελίδες:    Kardamas  .  blogspot  .  com  ,   www  .  kardamas  .  gr  ,   users  .  sch  .  gr  /  alivathinos   ) 

............................................................................................................................................................................................
          Ἐφημερίδα  «Καρδαμᾶς»       20.06.2008                                                      Ἐνημερωτικόν Δελτίον γιά τίς σεισμόπληκτες κατοικίες

2

2

http://www.kardamas.gr/

