
 

  

Στοιχεία Αυγούστου 2018 

 

 

 

Βοήθεια για τα θύματα της πυρκαγιάς στην Αττική  

την 23η και 24η Ιουλίου 2018 

 

Όλα τα στοιχεία αυτού του ενημερωτικού δελτίου βασίζονται στις πληροφορίες της 

πρεσβείας τη χρονική στιγμή σύνταξης του εν λόγω δελτίου. Για την πληρότητα και την 

ακρίβεια των στοιχείων αυτών, καθώς και για την ποιότητα του έργου των οργανώσε-

ων, η πρεσβεία δεν μπορεί να εγγυηθεί. 

 

Πώς μπορώ να βοηθήσω ουσιαστικά; 

 

Η οικονομική στήριξη των οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας είναι ο καλύτερος τρόπος για 

την παροχή βοήθειας από την Γερμανία προς τα θύματα της πυρκαγιάς την 23η και 24η του 

Ιουλίου στην Αττική, στην περιοχή της Κινέτας, 40 χιλ. δυτικά της Αθήνας, και στην Ραφήνα , 

30 χιλ. ανατολικά της Αθήνας. Η οικονομική συνδρομή είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος και 

σε αντίθεση με τις δωρεές σε είδος, δεν απορροφά πόρους για μεταφορά, προσωπικό και α-

ποθηκευτικούς χώρους. Εκτός αυτού, η ελληνική κυβέρνηση και η Βουλή των Ελλήνων δη-

μιούργησαν ένα ειδικό ταμείο για την στοχευμένη ανοικοδόμηση των δημόσιων υποδομών και 

την αποζημίωση των πυρόπληκτων, το οποίο δέχεται επίσης δωρεές από πολίτες της Ελλά-

δας και του εξωτερικού. 

 
Σε ποιόν μπορώ να απευθυνθώ; 
 
I. Η ελληνική κυβέρνηση δημιούργησε έναν ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για την στήριξη 

των πυρόπληκτων, στον οποίον μπορούν άλλα κράτη, επιχειρήσεις, καθώς και πολίτες της 
Ελλάδας και του εξωτερικού να καταθέσουν τη δωρεά τους. Σκοπός είναι η ανοικοδόμηση 
στις κατεστραμμένες περιοχές και η αποζημίωση των θυμάτων.  

 
Bank of Greece 
IBAN: GR46 0100 0230 0000 0234 1195 169 

 
III. Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου δημιούργησε σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς έναν 

λογαριασμό για τους πυρόπληκτους του Δήμου: 
Piräus Bank (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 
IBAN: GR20 0172 1860 0051 8609 2291 418 

 
V. Τραπεζικοί λογαριασμοί σε τρεις τράπεζες του ελληνικού τμήματος της διεθνούς ανθρωπι-

στικής οργάνωσης «Γιατροί Του Κόσμου».  
 
National Bank of Greece (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) 
IBAN: GR27 0110 1410 0000 1412 9611 217 

 
ALPHA BANK 
IBAN: GR06 0140 1990 1990 0200 2002 401 

 
Piräus Bank (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 



IBAN: GR03 0172 0180 0050 1800 5706 640 
 
VI. Τραπεζικός λογαριασμός του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τους πυρόπληκτους στην: 

 
Eurobank (ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ A.E.) 
IBAN: GR6402602400000310201181388 

 


