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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:                            
ΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΨΟΥΣ 10.000 €                                                                     

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ  

Ανακοίνωση 

4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023  

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 

ΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΨΟΥΣ 10.000 € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΑΠΟ  

ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ 

Η τραγική σιδηροδρομική σύγκρουση στα Τέμπη την 1η Μαρτίου 2023 είναι ένα γεγονός που 

συγκλόνισε και συνεχίζει να συγκλονίζει όλη την κοινωνία. Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος 

Χατζηιωάννου παρακολουθεί με αγωνία συνεχώς τις εξελίξεις και επιθυμεί να σταθεί έμπρακτα 

δίπλα στις οικογένειες των θανόντων. Γι’ αυτό το λόγο, αντίστοιχα με την δράση που 

πραγματοποίησε το ίδρυμα το 2018 με την τραγωδία στο Μάτι, ανακοινώνει σήμερα άμεση 

χρηματική δωρεά ύψους 10.000 Ευρώ για τις άμεσες ανάγκες των πλησιέστερων συγγενών των 

συνανθρώπων μας που χάθηκαν άδικα από το  συγκεκριμένο δυστύχημα. 

Συγκεκριμένα, θα δοθεί  εφάπαξ οικονομική βοήθεια ύψους 10.000 Ευρώ με τραπεζική κατάθεση 

στο λογαριασμό του κοντινότερου, μέχρι δευτέρου βαθμού εν ζωή, συγγενή του κάθε θανόντα, 

κατόπιν γραπτής αίτησης που θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες για 

τους ενδιαφερομένους στην ιστοσελίδα https://steliosfoundation.gr/ ή στον αριθμό + (30) 210 721 

6060 Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 10π.μ. έως 2μ.μ. 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει από την Τρίτη 7 Μαρτίου 23 έως και την Τρίτη 2 

Μαΐου 2023. Οι πληρωμές θα γίνουν με τραπεζική μεταφορά σε λογαριασμό τραπέζης του 

κοντινότερου συγγενή και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 15 Μαΐου 2023, γι’ αυτούς που έχουν 

συμπληρώσει την αίτηση επιτυχώς. 

Ο κ. Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε σχετικά:  «Το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μας 

γέμισε ανείπωτη θλίψη. Θα ήθελα να ευχηθώ τα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες των θανόντων 

και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Γνωρίζω πολύ καλά πως η απώλεια της ανθρώπινης ζωής 

δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Ωστόσο, θέλουμε να σταθούμε στο πλευρό των οικογενειών των 

https://steliosfoundation.gr/
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θανόντων, προσφέροντας ένα άμεσο οικονομικό βοήθημα στους συγγενείς τους, ως μια ελάχιστη 

υποστήριξη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή». 

 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και Πληρωμών 

Η σειρά προτεραιότητας για τον εγγύτερο συγγενή ξεκινά με τον / τη σύζυγο (συμπεριλαμβάνονται 

και τα άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης), έπειτα ακολουθεί το γηραιότερο τέκνο – εάν 

αυτό είναι άνω των 18 ετών και διαθέτει λογαριασμό τραπέζης – ενώ, αν δεν υπάρχει ενήλικο τέκνο, 

τότε η ενίσχυση θα δοθεί στον πατέρα του θανόντος. Αν ούτε αυτό είναι εφικτό, τότε η οικονομική 

ενίσχυση θα δοθεί στη μητέρα. Αν ο θανών ήταν ανήλικος τότε η βοήθεια θα πάει στον γονέα που 

είχε την επιμέλεια του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εν ζωή ενήλικας συγγενής πρώτου βαθμού, 

τότε το επίδομα θα δοθεί στο γηραιότερο ενήλικο αδελφό ή αδελφή του θανόντα ή σε άλλο συγγενή 

μέχρι δευτέρου βαθμού). 

Το ποσό των 10.000 € θα δίνεται ακέραιο στον κοντινότερο συγγενή με βάση την παραπάνω 

αναφερόμενη σειρά προτεραιότητας και δεν θα μπορεί να διαιρεθεί. Η συγκεκριμένη σειρά έχει 

οριστεί για πρακτικούς λόγους, ωστόσο ελπίδα του Ιδρύματος είναι η δίκαιη κατανομή του ποσού 

μεταξύ των συγγενών ώστε να επωφεληθεί όλη η οικογένεια. Εάν το ίδιο άτομο είναι ο κοντινότερος 

συγγενής παραπάνω του ενός θανόντα, τότε το άτομο αυτό θα λάβει όλα τα ποσά που του 

αντιστοιχούν. 

Η δωρεά του Ιδρύματος απευθύνεται αμιγώς στις οικογένειες των θανόντων από το τραγικό συμβάν 

και δεν απευθύνεται σε άλλους επιβαίνοντες στα τρένα. 

Το Ίδρυμα έχει ορίσει μία τριμελή επιτροπή για τη διαδικασία των αιτήσεων και του ελέγχου των 

δικαιολογητικών. Η τελική απόφαση για τον/τη δικαιούχο θα ληφθεί από τον ίδιο το Στέλιο 

Χατζηιωάννου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. H αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί σε 

ηλεκτρονική μορφή excel την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. Αφού συμπληρωθεί η αίτηση, πρέπει 

να σταλθεί με email στις διευθύνσεις panagiotis.kostarakis@stelios.com και 

margarita.profyri@stelios.com μέχρι τις 2 Μαΐου 2023. 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που είναι το ιατρικό 

πιστοποιητικό θανάτου (κατά το άρθρο 32 του Ν.344/1976), πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης (ή εγγυτέρων συγγενών), ΙΒΑΝ (με το όνομα δικαιούχου από τη τράπεζα) και ταυτότητα 

(ή διαβατήριο).  

Για λόγους διαφάνειας και αποτελεσματικής διαχείρισης της δωρεάς, θα δημοσιευθούν στην 

ιστοσελίδα μας https://steliosfoundation.gr/ μετά τις 15 Μαΐου 2023 όλα τα ονοματεπώνυμα των 

θανόντων, οι συγγενείς των οποίων έλαβαν τη δωρεά από το ίδρυμα, και προαιρετικά τα 

ονοματεπώνυμα των δικαιούχων (μετά την γραπτή τους συγκατάθεση στην αίτηση). 

 

Από τους παρακάτω χρήσιμους συνδέσμους οι περισσότεροι αιτούντες πρέπει να μπορούν να 

εκδώσουν ηλεκτρονικά τα έγγραφα. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης από το gov.gr παρακαλώ να 

μας ενημερώσετε με email στο panagiotis.kostarakis@stelios.com και margarita.profyri@stelios.com 

με την αίτηση σας, ακολουθώντας τη διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης. 

https://steliosfoundation.gr/about-stelios/biography/
https://steliosfoundation.gr/about-stelios/biography/
https://steliosfoundation.gr/wp-content/uploads/2023/03/Application-form-4march-23-Train-Accident-Donation-Stelios-Philanthropic-Foundation.xlsx
mailto:panagiotis.kostarakis@stelios.com
mailto:margarita.profyri@stelios.com
https://steliosfoundation.gr/
mailto:panagiotis.kostarakis@stelios.com
mailto:margarita.profyri@stelios.com
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Αίτηση 

https://steliosfoundation.gr/wp-content/uploads/2023/03/Application-form-4march-23-Train-Accident-

Donation-Stelios-Philanthropic-Foundation.xlsx  

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου 

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-

katastases 

Εγγυτέρων Συγγενών 

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon  

Ηλεκτρονική Εξουσιοδότηση 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-

exousiodoteses 

Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-

bebaiose-eggraphou 

https://steliosfoundation.gr/wp-content/uploads/2023/03/Application-form-4march-23-Train-Accident-Donation-Stelios-Philanthropic-Foundation.xlsx
https://steliosfoundation.gr/wp-content/uploads/2023/03/Application-form-4march-23-Train-Accident-Donation-Stelios-Philanthropic-Foundation.xlsx
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou

