
Εθνική Τράπεζα: Βοήθεια €1 εκατ. για τους πληγέντες από τις καταστροφικές 

πυρκαγιές 

 

 

Η Εθνική Τράπεζα, πέρα από τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Ένωση Τραπεζών για 

λογαριασμό όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προσφέρει επιπλέον 1 εκατομμύριο Ευρώ ως 

άμεση οικονομική βοήθεια για όσους έχουν πληγεί από τις θανάσιμες πυρκαγιές στην Αττική. Η 

επόμενη ημέρα αφήνει ένα τεράστιο κενό στην κάλυψη βασικών αναγκών και την αποκατάσταση των 

υποδομών και του περιβάλλοντος, το οποίο οφείλουμε να καλύψουμε με όλες μας τις δυνάμεις.  

 

Η οικονομική βοήθεια του ενός εκατομμυρίου ευρώ από την Εθνική Τράπεζα θα πραγματοποιηθεί 

μέσω του προγράμματος Act4Greece της τράπεζας για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας και την 

προώθηση αναπτυξιακών έργων, σε συνεννόηση και συνεργασία με τις Δημοτικές Αρχές των 

πληγέντων περιοχών.  

 

Πέρα από την προσφορά του ενός εκατομμυρίου ευρώ, η Εθνική Τράπεζα αναλαμβάνει τον ενεργό 

ρόλο του φορέα υλοποίησης της δράσης "Πληγέντες Πυρκαγιών Αττικής" μέσα από την πλατφόρμα 

συμμετοχικής χρηματοδότησης του act4Greece, με στόχο τη συγκέντρωση επιπλέον χρημάτων και από 

άλλους φορείς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, για την ανακούφιση των συμπολιτών μας και την 

αποκατάσταση των πληγέντων περιοχών. 

 

Ως φορέας υλοποίησης της δράσης, η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους 

στρατηγικούς εταίρους και τον αυστηρό ελεγκτικό μηχανισμό του act4Greece, διασφαλίζει τη 

διαφάνεια και λογοδοσία στη συγκέντρωση και διάθεση των χρημάτων, ώστε να καλύψουν 

πραγματικές ανάγκες και να πιάσουν τόπο. 

 

Σε αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες, οφείλουμε να ανταποκριθούμε όλοι προσφέροντας με κάθε τρόπο 

στους συμπολίτες μας, ώστε να περιορίσουμε τις συνέπειες που προκλήθηκαν, κοινωνικές και 

οικονομικές, από τις καταστροφικές πυρκαγιές. 

 

Δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα από την ιστοσελίδα του προγράμματος 

www.act4greece.gr, καθώς και με απ’ ευθείας κατάθεση στο Δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής 

Τράπεζας ή αποστολή εμβάσματος μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών Internet, Phone & Mobile 

Banking στο λογαριασμό με αριθ. 080/ 006855-14 (ΙΒΑΝ: GR6501100800000008000685514 / BIC: 

ETHNGRAA). 
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