Σχετικά με την υγεία μας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Ασφαλισμένα σπίτια και οχήματα

Ατμοσφαιρικό περιβάλλον

Με τη μορφή επιδόματος σε

Λόγω της μαζικής καύσης ποικίλων υλικών (πλαστικών, μετάλλων,
αμιάντου, κλπ), η πυρκαγιά έχει αφήσει αιωρούμενα μικροσωματίδια και τοξικές ουσίες ως εισπνεόμενη σκόνη.

 φυσικά πρόσωπα 5.000€ εφάπαξ ανά κατοικία
 τρίτεκνες / πολύτεκνες οικογένειες 6.000€ εφάπαξ ανά κατοικία
 συζύγους θανόντων 10.000€ εφάπαξ
 φυσικά ή νομικά πρόσωπα 8.000€ εφάπαξ ανά επιχείρηση
 τέκνα θανόντων 1.000€ / προστατευόμενο τέκνο μηνιαίως
 κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών έως 1.200€ ανά οικογένεια
 αποζημίωση για την αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου
 αποζημίωση για την αντικατάσταση οικοσκευής (προϋποθέσεις)
 αποζημίωση για την αποκατάσταση ζημιών κτιρίων

Σπίτια, οικιακός εξοπλισμός και οχήματα που ήταν ασφαλισμένα
για περιπτώσεις πυρκαγιάς, θα αποζημιωθούν* από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Απαιτείται η δήλωση της ζημιάς και η αυτοψία από
πραγματογνώμονα της εταιρείας. Σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη απαιτείται επίσης πιστοποιητικό θανάτου και βεβαίωση πλησιέστερων συγγενών. Σε περίπτωση δανεισμού, προσημείωσης ή
υποθήκης, προτεραιότητα αποζημίωσης έχει η τράπεζα.

ΠΡΕΠΕΙ να αποφεύγεται κάθε έντονη δραστηριότητα και άσκηση σε
εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα από άτομα με αναπνευστικές και
καρδιαγγειακές παθήσεις, άτομα άνω των 65 ετών και παιδιά.
Πόσιμο νερό δικτύου
Είναι πιθανό να έχουν δημιουργηθεί βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης,
επιτρέποντας την εισροή ξένων σωματιδίων και ουσιών. Τυχόν
θολότητα, περίεργη γεύση ή διαφορά πίεσης αποτελούν ενδείξεις
βλάβης.

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Τρόφιμα και φάρμακα

Η εφορία προς τους υπόχρεους

Τα τρόφιμα και τα φάρμακα που έχουν παραμείνει στις κατοικίες που επλήγησαν
από την πυρκαγιά, είναι πιθανό να μην είναι κατάλληλα για κατανάλωση, λόγω
μόλυνσης τους από τη ζέστη και τον καπνό. Όλα τα αντικείμενα πρέπει να πλυθούν εξωτερικά.

 παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έως 30/10/2018
 καταβολή φόρου εισοδήματος σε 3 δόσεις (31/10, 30/11, 31/12)
 καταβολή βεβαιωμένων οφειλών έως 23/01/2019
 άρση κατασχέσεων λογαριασμών
 επιστροφή κατασχεθέντων και αποδοθέντων ποσών από
23/07/2018 έως 23/01/2019
 απαλλαγή ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018
 αφορολόγητο και ακατάσχετο πάσης φύσης ενισχύσεων

Γάντια, κράνη, μάσκες προστατευτικά γυαλιά και άλλα ατομικά
μέσα προστασίας, αποτελούν βασική υποχρέωση απέναντι στους
εθελοντές και τα στελέχη των υπηρεσιών που έρχονται σε επαφή με τις πυρόπληκτες περιοχές, προς αποφυγή τραυματισμών και αναπνευστικών προβλημάτων.

Μετρήσεις ποιότητας νερού - αέρα
Διενέργεια δειγματοληψιών νερού
Για τη συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου
νερού, το rpsos.gr ξεκίνησε δειγματοληψίες σε κρίσιμα σημεία του
δικτύου και εργαστηριακές αναλύσεις των δειγμάτων, μέσω εξειδικευμένων εθελοντών. Εάν έχετε ενδείξεις προβλήματος στο νερό
ΠΡΕΠΕΙ να μας καλέσετε να πάρουμε δείγματα και να τα αναλύσουμε ΔΩΡΕΑΝ. Έτσι προστατεύετε την δική σας υγεία, αλλά και των
γειτόνων σας.

Λειτουργία σταθμού μέτρησης μικροσωματιδίων αέρα
Δύο ειδικοί σταθμοί μέτρησης μικροσωματιδίων καταγράφουν συνεχώς την ποιότητα του αέρα, δίνοντας πληροφορίες για ημέρες
ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας, αλλά και πληροφορίες για τη
χρονική εξέλιξη της κατάστασης.
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Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ώστε να προβούμε σε ΔΩΡΕΑΝ
ελέγχους της ποιότητας του νερού.

Ατομικά μέσα προστασίας εθελοντών

* Οι αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές θα δοθούν ακόμα και στις
περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης θα αποζημιωθεί από το κράτος.

Τα ασφαλιστικά ταμεία προς τους υπόχρεους
 αναστολή δηλώσεων ΑΠΔ Ιουνίου - Νοεμβρίου έως 31/12/18
 χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έως 31/12/2018
 ρύθμιση οφειλών όσων υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης
έως 30/09/2018, σε 60 ίσες μηνιαίες δόσεις
 αναστολή πλειστηριασμών, κατασχέσεων, προσωποκρατήσεων
 αντικατάσταση κατεστραμμένων φαρμάκων και θεραπευτικών
μέσων από τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς συμμετοχή του δικαιούχου
Οι φοιτητές των οικογενειών που επλήγησαν
 γίνονται δεκτοί κατά προτίμηση στις φοιτητικές εστίες και λέσχες
 μετεγγράφονται με αίτησή τους κοντά στην οικία τους
 λαμβάνουν 20% προσαύξηση μορίων για εισαγωγή σε ΑΕΙ/ΤΕΙ
Για τα οχήματα που έχουν καταστραφεί
 διαγράφεται η άδεια κυκλοφορίας, μετά από αίτηση, χωρίς την
ανάγκη προσκόμισης πιστοποιητικού καταστροφής οχήματος
 διαγράφεται η άδεια κυκλοφορίας χωρίς την υποχρέωση
καταβολής τέλους διαγραφής

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η

ομάδα εθελοντισμού και υποστήριξης rpsos.gr ιδρύθηκε από
τον Καθηγητή Ανδρέα Βασιλόπουλο, κάτω από την πίεση των
δεκάδων σύνθετων αναγκών που προέκυψαν από τις πυρκαγιές
της 23ης Ιουλίου 2018. Ανάγκες για την ομαλή διαβίωση των συνανθρώπων μας, ανάγκες για έγκυρη και άμεση πληροφόρηση, ανάγκες για την αποκατάσταση της λειτουργίας της πόλης, ανάγκες για
την προστασία του αστικού μας περιβάλλοντος.
Οργανώσαμε τη δράση μας σε οκτώ διακριτούς τομείς. Ανοίξαμε
γραμμές επικοινωνίας με τους κατοίκους, συλλέγουμε και ιεραρχούμε τις ανάγκες, τις μετατρέπουμε σε διαδικασίες και τις υλοποιούμε άμεσα.
Με κοινό στόχο την προσφορά, εθελοντικές οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και εθελοντές, ενώσαμε τις δυνάμεις μας,
σχεδιάσαμε διαδικασίες, οργανωθήκαμε και δίνουμε λύσεις.
Διασύνδεση εθελοντών με πραγματικές ανάγκες
Δημιουργούμε ανοικτές γραμμές επικοινωνίας και καταγράφουμε
πόρτα-πόρτα τις ανάγκες των πυρόπληκτων οικογενειών. Ανοίγουμε στοχευμένες «ευκαιρίες» εθελοντικής δράσης, ανά τομέα δράσης και γεωγραφικό τομέα επέμβασης, περιγράφοντας όλες τις ειδικότητες και τα προϊόντα που απαιτούνται.
Ψηφιοποιούμε τα στοιχεία (profile) και τη δυνατότητα προσφοράς
κάθε εθελοντή. Ειδοποιούμε άμεσα και αυτόματα (sms / email) μόλις προκύπτει η κάθε «ευκαιρία» εθελοντισμού.
Εντοπισμένη επέμβαση
Με βάσει τις ανάγκες των πυροπλήκτων, επεμβαίνουμε άμεσα και
δωρεάν, βοηθώντας σε προσωπικά προβλήματα, γραφειοκρατικές
διαδικασίες, αλλά και εργασίες μικρής κλίμακας.
Περιβαλλοντικές μετρήσεις
Με καθημερινές δειγματοληψίες νερού και δύο σταθμούς συνεχούς
ανάλυσης ποιότητας αέρα, παρακολουθούμε δείκτες που αφορούν
στη δημόσια υγεία, ενημερώνοντας άμεσα για κάθε πρόβλημα.

ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

με πράσινο σπρέι και πράσινο χαρακτηρισμό στο δελτίο
αυτοψίας, είναι τα άμεσα κατοικήσιμα, με περιορισμένης
έκτασης φθορές που δε θέτουν
σε κίνδυνο τους ενοίκους.

με κίτρινο σπρέι και ΚΙΤΡΙΝΟ χαρακτηρισμό στο δελτίο αυτοψίας,
είναι όσα έχουν υποστεί επισκευάσιμες φθορές.

Οι εργασίες επισκευής μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα.

ΔΕΝ επιτρέπεται να κατοικηθούν
πριν γίνουν οι απαραίτητες επισκευές, οι οποίες όμως μπορούν
να ξεκινήσουν άμεσα.



ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Κέντρο rpsos.gr (10 γραμμές) ..................... 211 8005440
Δημαρχείο Ραφήνας ....................................

Εάν ο επανάλεγχος της επιτροπής τα χαρακτηρίσει τελικώς ΚΙΤΡΙΝΑ, δηλαδή επισκευάσιμα, τότε μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής
και όταν αυτές ολοκληρωθούν το κτίριο μπορεί να κατοικηθεί ξανά.

ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ
χαρακτηρίζονται τα μη επισκευάσιμα και θεωρούνται κατεδαφιστέα. Ο χαρακτηρισμός γίνεται αρχικά από την 1η
επιτροπή μηχανικών και σημειώνεται μόνον στο έντυπο, ενώ το κτίριο
μαρκάρεται με ΚΙΤΡΙΝΟ σπρέι. Ο επανέλεγχος από την επόμενη 3μελή
επιτροπή μηχανικών κρίνει το κτίριο τελικώς ως κίτρινο ή κόκκινο.
Στα κτίρια αυτά ΔΕΝ επιτρέπεται η κατοίκηση, ούτε η έναρξη επισκευών και πρόκειται να κατεδαφιστούν.

Λιμεναρχείο Ραφήνας .................................. 22943 21202
Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανατολικής Αττικής .. 213 2005301
Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας ........... 210 6822445



οι ιδιοκτήτες των πυρόπληκτων οικιών θα δικαιούνται αποζημίωσης για την επισκευή των βλαβών. Το σχετικό αίτημα θα υποβάλλεται
στα γραφεία του ΤΟΜΕΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ που
θα ανοίξουν για το σκοπό αυτό στην κάθε περιοχή.



σε περίπτωση που υπάρχει πυρόπληκτη κατοικία, που δεν έχει
ακόμη ελεγχθεί από τα κλιμάκια των μηχανικών του Υπουργείου, ο
κάτοικος ή ιδιοκτήτης αυτής πρέπει να υποβάλλει σχετικό αίτημα στον
οικείο Δήμο.

για τις πυρόπληκτες οικογένειες σε
ΡΑΦΗΝΑ και ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο (10 γραμμές)

 211 800 5440
Συντονιστικό κέντρο

Υπεύθυνος: καθηγητής Ανδρέας Βασιλόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Ραφήνας-Πικερμίου
Γραμματεία

Τομέας 1

Τομέας 2

Διαχείρισης εθελοντών και δράσεων

Προσωπικής φροντίδας

Τομέας 3

Τομέας 4

Άμεσων επισκευών μικρής κλίμακας

Πληροφοριών και Ενημέρωσης

Τομέας 5

Τομέας 6

Περιβάλλοντος-Μετρήσεων-Πρόληψης

πυρκαγιά 23ης Ιουλίου 2018
αλληλεγγύη  σεβασμός  δημιουργία

Πληροφορική

... γιατί ειδικά η διαχείριση της
κρίσης που βιώνουμε απαιτεί
σωστή και άμεση ενημέρωση
( το έντυπο συγκεντρώνει πληροφορίες μέχρι την 1η Αυγούστου 2018 )

Καταγραφής αναγκών



πριν τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες πρέπει να ελεγχθεί
εάν απαιτείται ή όχι σχετική οικοδομική άδεια ή άδεια μικρής κλίμακας.
Για το θέμα αυτό θα σας ενημερώσουν ΔΩΡΕΑΝ οι εθελοντές μηχανικοί της ομάδας μας rpsos.gr.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

r p so s.g r

Νομική υποστήριξη

Πρέπει να γνωρίζω ότι...

22943 21001

Δημαρχείο Μαραθώνα ................................. 22943 20900

ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ
με κίτρινο σπρέι και ΚΟΚΚΙΝΟ χαρακτηρισμό στο δελτίο αυτοψίας, είναι αυτά που η 1η επιτροπή μηχανικών
εκτίμησε ότι έχουν υποστεί μη επισκευάσιμες ζημιές. ΔΕΝ επιτρέπεται
να κατοικηθούν. Τα κτίρια αυτά θα εξεταστούν και από επόμενη 3μελή
επιτροπή μηχανικών, η οποία θα κρίνει εάν είναι κατεδαφιστέα. Στην
περίπτωση αυτή θα μαρκαριστούν τελικώς με ΚΟΚΚΙΝΟ σπρέι.

έντυπο με συνοπτικές

www.rpsos.gr  info@rpsos.gr
Λεωφόρος Μαραθώνος 77, Πικέρμι, 19009

rp so s. g r

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ημερομηνία ίδρυσης: 27 Ιουλίου 2018

