
                                        Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ 

Κριτήρια και δικαιολογητικά  
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) υλοποιεί πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης μέσω τραπεζικών μεταφορών. Το 
πρόγραμμα έχει σκοπό να βοηθήσει στην σταδιακή ανάκαμψη των πληγέντων και να μετριάσει το αίσθημα ανασφάλειας 
για την περίοδο υλοποίησης του. Σε αυτό εντάσσονται πληγέντες με κατεστραμμένες κατοικίες σύμφωνα με τα 
παρακάτω κριτήρια συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.  

 

Κατηγορία A: Κριτήρια που σχετίζονται με τον σκοπό του προγράμματος   

 

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

κατεστραμμένης κατοικίας (χαρακτηρισμένη «κόκκινη» ή «κίτρινη»).   

Κριτήρια  Αντίστοιχα δικαιολογητικά 
 Κύρια κατοικία (την αίτηση υποβάλλει ο ιδιοκτήτης 

ή ένας από τους συνιδιοκτήτες). Μερική ή ολική 
καταστροφή (χαρακτηρισμένη κατοικία «κόκκινη» ή 
«κίτρινη». 
 

 Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με κύρια ή 
δευτερεύουσα κατοικία (την αίτηση υποβάλλει ο 
ιδιοκτήτης ή ένας από τους συνιδιοκτήτες). Μερική 
ή ολική καταστροφή (χαρακτηρισμένη κατοικία 
«κόκκινη» ή «κίτρινη» 

 Δελτίο Ελέγχου/Επανελέγχου ΔΑΕΦΚ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Εκτύπωση λογαριασμού ΔΕΗ (αριθμός παροχής 
κατεστραμμένης οικίας) 

 Εκτύπωση Ε9 Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων 2021 

 (Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας) Υπεύθυνη Δήλωση 
με γνήσιο υπογραφής λοιπών συνιδιοκτητών για την 
υποβολή αίτησης από τον αιτούντα [παρέχεται 
εκτυπωμένη από τα κλιμάκια του ΕΕΣ]. 

 

Κατηγορία Β: Ετήσιο εισόδημα  * Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα ξεκινήσει με προτεραιότητα στους 
οικονομικά ασθενέστερους.   
Κριτήρια Αντίστοιχα δικαιολογητικά 

 Οικογενειακό εισόδημα αιτούντα μικρότερο από 
40.000 ευρώ  

 Εκτύπωση Ε1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος 
2020 

 

Για την υποβολή της αίτησής σας είναι επίσης απαραίτητα τα παρακάτω:  

1. Δελτίο Ταυτότητας ή Άδειας Διαμονής  
2. 1η σελίδα βιβλιαρίου τράπεζας (ακατάσχετου λογαριασμού), όπου κατά προτίμηση είστε ο πρώτος δικαιούχος 

(θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα: η τράπεζα, ο αριθμός ΙΒΑΝ και το όνομά σας στη θέση των δικαιούχων 
λογαριασμού) ή εκτύπωση στοιχείων λογαριασμού από την τράπεζα.  

3. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα απευθύνεται στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, με γνήσιο υπογραφής (από ΚΕΠ, 
αστυνομία, Δήμο) ή μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr και στην οποία θα συμπεριλάβετε το ακόλουθο κείμενο: 
"Δηλώνω υπεύθυνα ότι: «τα δηλωθέντα είναι τα αληθή στοιχεία. Επίσης, υποβάλλω για πρώτη φορά αυτήν την 
αίτηση και ουδείς άλλος εκ του οικογενειακού μου περιβάλλοντος έχει υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλει 
ανάλογη αίτηση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη συγκεκριμένη κατοικία, η οποία δηλώνω ότι είναι και η 
κύρια κατοικία»". [Παρέχεται εκτυπωμένη και από τα κλιμάκια του ΕΕΣ ].  

 

Ημερομηνίες και σημεία καταγραφής από τα κλιμάκια του ΕΕΣ 

* Η προσέλευση των πληγέντων θα γίνεται ανά Κοινότητα και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, σύμφωνα με 
πρόγραμμα που θα ανακοινώνεται από την ιστοσελίδα του ΕΕΣ www.redcross.gr και από τις τοπικές Αρχές  

(συνημμένο πρόγραμμα προσέλευσης). 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικά. 

Για την είσοδό σας στους χώρους καταγραφής απαιτούνται, σύμφωνα και με τα μέτρα των Δήμων για την 

πανδημία, α) η χρήση μάσκας και β) η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικού rapid-test 24 ωρών. 

 

 

http://www.gov.gr/
http://www.redcross.gr/


                                        Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης  
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων και την αποφυγή συνωστισμού, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί 

τους πληγέντες ανά Κοινότητα και ανά ημερομηνία για την υποβολή αίτησης.  

Ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης:  

Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022, 12:30 – 15:00.  

 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 

Κοινότητα  Ημερομηνία  Τόπος Καταγραφής  

ΧΩΡΑΣ 31 Ιανουαρίου 2022 Τρόπαια – πρώην Δημαρχείο Τροπαίων 

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 31 Ιανουαρίου 2022 Τρόπαια – πρώην Δημαρχείο Τροπαίων 

ΛΙΒΑΔΑΚΙΟΥ 31 Ιανουαρίου 2022 Τρόπαια – πρώην Δημαρχείο Τροπαίων 

ΠΥΡΡΗ 31 Ιανουαρίου 2022 Τρόπαια – πρώην Δημαρχείο Τροπαίων 

ΛΙΟΔΩΡΑΣ 31 Ιανουαρίου 2022 Τρόπαια – πρώην Δημαρχείο Τροπαίων 

ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 31 Ιανουαρίου 2022 Τρόπαια – πρώην Δημαρχείο Τροπαίων 

 

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η υποβολή αίτησης για την οικονομική ενίσχυση θα είναι δυνατή και έπειτα 

από την αποχώρηση των ομάδων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ηλεκτρονικά ως τις 15 Φεβρουαρίου 2022 (για 

την Πελοπόννησο), με αποστολή των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική δ/νση: ctp-peloponisos@redcross.gr. 

 

 

 

Για πληροφορίες: Γραφείο Εξυπηρέτησης του προγράμματος  

στο τηλέφωνο 695 55 63639 και στο email: ctphelpdesk@redcross.gr . 
 

Ημέρες και ώρες λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής: Δευτέρα ως Παρασκευή 10:00-14:00  

(εκτός αργιών) 

mailto:ctp-peloponisos@redcross.gr
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