
      Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση του 

κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας Covid-19 

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τη χρηματοδότηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων 

Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC), υλοποιεί πρόγραμμα οικονομικής 

ενίσχυσης για την υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυριών, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με τις 

συνέπειες της ανεργίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται στα Ιωάννινα και τη Λέσβο με την 

υποστήριξη των Περιφερειακών Τμημάτων ΕΕΣ Ιωαννίνων και Μυτιλήνης.  

Σκοπός είναι η αντιμετώπιση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας σε ήδη 

ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία επιπρόσθετα βιώνουν τις επιπτώσεις της ανεργίας. Η οικονομική 

ενίσχυση έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά που θα επιλεγούν, να καλύψουν 

μέρος των δαπανών τους για την πληρωμή λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, την αγορά ειδών 

διατροφής, ειδών φαρμακείου και την κάλυψη αναγκών επικοινωνίας, για περίοδο 3 μηνών.  

O ΕΕΣ μέσα από τη συγκεκριμένη δράση και τη διαθέσιμη χρηματοδότηση θα διαθέσει το 

συνολικό ποσό των 175.500 ευρώ για τα Ιωάννινα και το συνολικό ποσό των 234.000 

ευρώ για τη Λέσβο. Η οικονομική ενίσχυση θα διατεθεί στους δικαιούχους, με κριτήρια 

επιλογής και το ύψος της θα καθοριστεί σύμφωνα με τα μέλη του νοικοκυριού. Η καταβολή 

θα γίνει με τραπεζικές μεταφορές με τη μορφή μηνιαίων δόσεων ύψους από 120 έως 320 ευρώ. 

Η τελική επιλογή θα στηριχθεί στον εντοπισμό των πιο ευάλωτων νοικοκυριών με ξεκάθαρη 

προτεραιότητα σε εκείνα με το χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα.   

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 

 Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα Ιωάννινα (ως τις 24 Μαΐου 2021) 

 Περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη Λέσβο 19 Μαΐου ως 1η Ιουνίου 2021. 

 

Υποβολή αίτησης online στον σύνδεσμο 

https://eenew.ifrc.org/x/tbtPj3Qf 

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους παρακάτω συνδέσμους πριν από την υποβολή της αίτησής 

σας για να λάβετε χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους τρόπους υποβολής 

αίτησης ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης.  

 Για να δείτε τα κριτήρια επιλογής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πατήστε εδώ. 

 Για να δείτε τους τρόπους επικοινωνίας με το Γραφείο Εξυπηρέτησης (Helpdesk) του 

προγράμματος πατήστε εδώ.   

 

Αν είστε κάτοικος Ιωαννίνων 

 Για να δείτε πως μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση και σχετικές οδηγίες πατήστε εδώ. 

 Για να δείτε τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης πατήστε εδώ. 

 

Αν είστε κάτοικος Λέσβου 

 Για να δείτε πως μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση και σχετικές οδηγίες πατήστε εδώ. 

 Για να δείτε τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης πατήστε εδώ. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feenew.ifrc.org%2Fx%2FtbtPj3Qf&h=AT3YVV6Ykf-lJKaXmKjZo_Xn5pOS2NbbPJSkUL9kuB_xnUu6wJ-zR5Q3VjTuiSNjwHz8mfP3Iky8xabo2xr_VuSrazCKi7Y-NybZSupMc0UsB3H1bqQJBIdVaif7vUVy3XAazHf7-IrQgZS1W1cVtL3EWo4nJ9W5Qf9k8XZvJJd_FGE-aynWwgDappMWgmSWw-HTltJtY3oSmeWdbQy-86flI61YFcgooHWm88MdRzj9rtjrPxCWqM04dDk7Nwo79TjoXGadHGdNFqPJMDEpw3M3E5TiKdw-NaN80cTV5zqNClHBd6_4bVKpKdU2p6Xck3d-jhj97cLJ6rI71z2W5IXPZDuolJv7eUk9JsCewx3zJR3Cm7dloPgBVbi2ky3FRmiLWAPru1l5LjNj3vlADD5drPg0_vAdWf9D4xoffw2cfLrpqmNN3K9jqFAxMISZktQxGvymBzP9kHFuH4gWCEpckjI5ZyZN6go5Wgxih6S7tDhnGJatagsgwXCEBSLID-uXfet9idfZ5KG0Las073Xt_UARlFyQb_2U7bPdehay5auVIRNrsiZdPcCLskXFFvtwpflVKB9jHgdMC9XTxmL_ZZZVUMB_8g
http://www.redcross.gr/files/%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC.pdf
http://www.redcross.gr/files/Cash%20Assistance%20Helpdesk%20-%20GR.pdf
http://www.redcross.gr/files/tropoi%20ypovolhs_050521.pdf
http://www.redcross.gr/files/FAQs_050521.pdf
http://www.redcross.gr/files/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82%20-%20%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%B9%20%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82%20%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20-%20%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82.docx.pdf
http://www.redcross.gr/files/FAQs%20Lesvos%20120521.pdf

