
                  Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Πυρόπληκτων 

Κριτήρια επιλογής και απαραίτητα δικαιολογητικά   

Κριτήρια σχετικά με την καταστροφή 

Όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να είναι ιδιοκτήτες (με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία).  

• Κύρια κατοικία (την αίτηση υποβάλλει ο ιδιοκτήτης ή ένας από τους συνιδιοκτήτες) 
    Μερική ή ολική καταστροφή (χαρακτηρισμένα «κόκκινα» ή «κίτρινα»)  
 
• Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία (την αίτηση υποβάλλει ιδιοκτήτης ή ένας 

από τους συνιδιοκτήτες) 
Μερική ή ολική καταστροφή (χαρακτηρισμένα «κόκκινα» ή «κίτρινα»)  

Κριτήρια ευαλωτότητας (*κατά δήλωση για στατιστικούς λόγους και πιθανή μελλοντική χρήση, χωρίς υποχρέωση 
συλλογής υποστηρικτικών εγγράφων σε αυτό το στάδιο) 

• Ανεργία  
• Μονογονεϊκές οικογένειες  
• ΑΜΕΑ 
• Σοβαρά προβλήματα υγείας ή χρόνια νοσήματα 
• Πολύτεκνες οικογένειες (με παιδιά κάτω των 18 ετών) 

Εισοδηματικά κριτήρια   

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αιτούντος χαμηλότερο από 40.000 ευρώ σύμφωνα με τη Δήλωση Φορολογίας 
Εισοδήματος για το έτος 2020.  

* Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα ξεκινήσει με προτεραιότητα στους οικονομικά ασθενέστερους.   
 

Κατά αντιστοιχία των παραπάνω περιπτώσεων ζητούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

Για όλους τους πληγέντες: 

1. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής 

2. Βιβλιάριο τράπεζας ή εκτύπωση στοιχείων λογαριασμού από τράπεζα (Προσοχή: ΙΒΑΝ ακατάσχετου 

τραπεζικού λογαριασμού) 

3. Δελτίο Ελέγχου/Επανελέγχου ΔΑΕΦΚ-ΚΕ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

4. Εκτύπωση λογαριασμού ΔΕΗ (παροχή κατεστραμμένης κατοικίας) 

5. Εκτύπωση Ε1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος 2020 

6. Εκτύπωση Ε9 Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων 2021 

7. Υπεύθυνη δήλωση, με γνήσιο υπογραφής, ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. [παρέχεται 

εκτυπωμένη και από το κλιμάκιο ΕΕΣ] 

-Φόρμα Καταγραφής (παρέχεται από το κλιμάκιο του ΕΕΣ) 

-Δήλωση Συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων [παρέχεται εκτυπωμένη από το 

κλιμάκιο του ΕΕΣ]. 

   

Λοιπά δικαιολογητικά ανά περίπτωση: 

1. (Περίπτωση συνιδιοκτησίας): Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής λοιπών συνιδιοκτητών για την 

υποβολή αίτησης από τον αιτούντα [παρέχεται εκτυπωμένη από τα κλιμάκια του ΕΕΣ].  

 

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών με προτεραιότητα στους οικονομικά 

ασθενέστερους. Το συνολικό τελικό ποσό και το ύψος των μηνιαίων δόσεων θα ανακοινωθεί στους δικαιούχους μετά 

την ολοκλήρωση των καταγραφών και την οριστικοποίηση της λίστας δικαιούχων. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους εκτυπωμένη μορφή των παραπάνω δικαιολογητικών 

προκειμένου τα κλιμάκια του ΕΕΣ να κρατήσουν ηλεκτρονικό αρχείο αυτών (φωτογραφία). 


