
 

 

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυση Πυρόπληκτων. 

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ), υλοποιεί πρόγραμμα για την οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων 
του 2021 σε όλες τις Περιφέρειες και Δήμους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 
Αυγούστου.  
 

1.  Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος; 

Το πρόγραμμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έχει στόχο να βοηθήσει στην ανάκαμψη των πυρόπληκτων 
νοικοκυριών που έχασαν τα σπίτια τους και να προσφέρει σταθερή οικονομική ενίσχυση για την περίοδο 
υλοποίησής του. 
Επίσης, αναμένεται να συμβάλει στον καλύτερο προγραμματισμό τους παρέχοντας παράλληλα αίσθημα 
ασφάλειας στην κάλυψη τρεχουσών δαπανών των νοικοκυριών, συντελώντας με τον τρόπο αυτόν στη 
βαθμιαία ανάκαμψή τους. 
 

2.  Ποιος παρέχει την οικονομική ενίσχυση; 

Η οικονομική ενίσχυση που παρέχει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στους δικαιούχους του προγράμματος 
προέρχεται από τη συγκέντρωση δωρεών στον λογαριασμό ειδικού σκοπού για τη στήριξη των πληγέντων. Σε 
αυτόν συγκεντρώθηκαν χρήματα από εγχώριους δωρητές (ιδιώτες και εταιρείες) και από δωρητές του ΕΕΣ 
από το εξωτερικό. 

 

3.  Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για το Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης του Ε.Ε.Σ.; 

1. Όλοι όσοι η κύρια και μόνιμη κατοικία τους έχει χαρακτηριστεί από τις αρμόδιες αρχές, κόκκινη ή κίτρινη 
και βρίσκονται εντός του εισοδηματικού ορίου που έχει θέσει ο ΕΕΣ. 

2. Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών των οποίων η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία έχει χαρακτηριστεί από τις 
αρμόδιες αρχές, κόκκινη ή κίτρινη και βρίσκονται εντός του εισοδηματικού ορίου που έχει θέσει ο ΕΕΣ. 

Η επιλογή θα γίνει με βάση το εισόδημα, ξεκινώντας από τα χαμηλότερα εισοδήματα και με όριο τις 40.000 
ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα με βάση τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 2020. 
Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά για την κατεστραμμένη κατοικία. Την αίτηση υποβάλλει ο ιδιοκτήτης ή ένας 
από τους ιδιοκτήτες (περίπτωση συνιδιοκτησίας) με εξουσιοδότηση από τους υπόλοιπους.  
 

4.  Που μπορώ να απευθυνθώ για να ζητήσω την οικονομική ενίσχυση του Ε.Ε.Σ.?  

Στα γραφεία εξυπηρέτησης του ΕΕΣ στους πληγέντες Δήμους σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται 
σταδιακά και ανά Κοινότητα. Θα υπάρχουν κλιμάκια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που θα σας βοηθήσουν 
να πραγματοποιήσετε την ηλεκτρονική σας καταγραφή και θα παραλαμβάνουν τα απαραίτητα για την 
οικονομική ενίσχυση δικαιολογητικά. 

 

5. Ποια δικαιολογητικά θα χρειαστεί να προσκομίσω για να εξεταστεί η αίτησή μου για το πρόγραμμα 
οικονομικής ενίσχυσης του Ε.Ε.Σ.? 

Παρακαλούμε αναζητήστε το έντυπο με τα αναλυτικά κριτήρια ένταξης και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στα 
γραφεία εξυπηρέτησης του ΕΕΣ στον Δήμο σας, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του προγράμματος 695 55 63639, 

στην ιστοσελίδα του Δήμου σας και στην ιστοσελίδα του ΕΕΣ www.redcross.gr. 

 

 

 

http://www.redcross.gr/


 

6. Είμαι σε καραντίνα και δεν μπορώ να έρθω στο γραφείο του ΕΕΣ στον Δήμο για την αίτησή μου. Χάνω την 
προθεσμία; 

Σε περίπτωση που νοσείτε ή βρίσκεστε σε καραντίνα παρακαλούμε να παραμείνετε στον χώρο σας. Αν 
υπάρχουν νοικοκυριά που δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το γραφείο καταγραφής, ο ΕΕΣ θα 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αίτησης και μετά την αποχώρηση των ομάδων του και θα προτείνει 
εναλλακτικές προκειμένου να καταθέσετε την αίτησή σας. Παρακαλούμε σε αυτήν την περίπτωση να 
παραμείνετε σε επικοινωνία με την Κοινότητά σας ή να μας ενημερώσετε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του 
προγράμματος (βλ. ερώτηση 13). 

   

7. Πως θα γνωρίζω αν είμαι δικαιούχος τελικά; 

Η υποβολή της αίτησης δεν σημαίνει και αυτόματη ένταξη στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης. Η τελική 
επιλογή θα γίνει μετά από την επεξεργασία των στοιχείων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών. Ο ΕΕΣ θα 
ενημερώσει τους δικαιούχους με γραπτό μήνυμα στο κινητό για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.  
 

8.  Αν ενταχθώ στο πρόγραμμα με ποιο τρόπο θα λάβω την οικονομική ενίσχυση ; 

 Η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί στους δικαιούχους μέσω τραπεζικών μεταφορών στους λογαριασμούς ΙΒΑΝ    
που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.  

9.  Αν ενταχθώ στο πρόγραμμα τί ποσό θα λάβω; 

Το ποσό οικονομικής ενίσχυσης θα καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις των 500 ευρώ. Το ύψος των δόσεων θα 
υπολογιστεί και θα γνωστοποιηθεί στους δικαιούχους μετά την ολοκλήρωση των καταγραφών σε όλες τις 
περιοχές και την οριστικοποίηση της λίστας δικαιούχων.  
 

10.  Αν ενταχθώ στο πρόγραμμα πότε θα μεταφερθούν τα χρήματα; 

Η μεταφορά των χρημάτων θα γίνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας καταγραφής, συλλογής και ελέγχου των δικαιολογητικών και τελικής επιλογής των 
δικαιούχων. Το προσωπικό του ΕΕΣ θα σας ενημερώσει με γραπτό μήνυμα για τη μεταφορά των χρημάτων 
στον τραπεζικό σας λογαριασμό.  

11. Ο ΕΕΣ θα μου ζητήσει να προσκομίσω αποδείξεις για τις δαπάνες που θα πραγματοποιήσω με την 
οικονομική ενίσχυση;  

Όχι. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται χωρίς όρους και είναι πολλαπλού σκοπού προκειμένου να καλύψει 
όλο το εύρος των αναγκών των πληγέντων που θα επιλεγούν. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση 
συγκέντρωσης αποδείξεων για την οικονομική ενίσχυση του ΕΕΣ.    

12.  Μπορεί οποιοσδήποτε από την οικογένεια του δικαιούχου ή τρίτος να υποβάλει αίτηση για την οικονομική 
ενίσχυση; 

Δικαιούχος είναι ο ιδιοκτήτης της πληγείσας κατοικίας (όπως αποδεικνύεται από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά). Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του δικαιούχου,  την αίτηση υποβάλλει για 
λογαριασμό του άλλο μέλος της οικογένειας ή τρίτο άτομο, το οποίο θα πρέπει να έχει μαζί του Υπεύθυνη 
Δήλωση/εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα, ή διαθέτει 
πληρεξούσιο. 

13.  Ποιος μπορεί να με βοηθήσει εάν έχω ερωτήσεις; 

Σημαντικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος θα λάβετε κατά τις ημέρες της καταγραφής 
στα γραφεία εξυπηρέτησης του ΕΕΣ που θα λειτουργούν στα κατά τόπους Δημαρχεία σε πρόγραμμα που 
ανακοινώνεται από τους Δήμους και τις Κοινότητες.  
Επιπλέον, λειτουργεί το Γραφείο Εξυπηρέτησης του προγράμματος στο τηλέφωνο 695 55 63639, όπου απαντά 
υπάλληλος του προγράμματος από Δευτέρα ως Παρασκευή 10:00-14:00 ή στο email: ctphelpdesk@redcross.gr  
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