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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30
Τ.Κ. 10170, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Σκούρα
Τηλ.: 2131519136
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 1
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης εφάπαξ
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους ή επιδοματούχους
ανασφάλιστους υπερήλικες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και
24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής»

Με την υπ. αριθμ. Γ.Π./Δ12/οικ.42337/1003 (ΦΕΚ Β΄-3177 / 2018) Κ.Υ.Α, των
Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπ. αριθμ. 1560/2/30-7-2018
απόφαση

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

του

Οργανισμού

Προνοιακών

Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), για τη χορήγηση εφάπαξ
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, σε συνταξιούχους ή επιδοματούχους
ανασφάλιστους υπερήλικες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και
24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.
Επίσης, με τις διατάξεις της ως άνω Κ.Υ.Α., προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, οι
προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το ποσό της έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης, καθορίζεται ο ΟΠΕΚΑ ως ο αρμόδιος φορέας
χορήγησής της και προβλέπεται ότι οι λεπτομέρειες της σχετικής διοικητικής
διαδικασίας θα προσδιορισθούν με σχετική εγκύκλιο της Διοίκησής του.
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Ειδικότερα:

Α. Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης
Την οικονομική ενίσχυση δικαιούνται οι κατωτέρω:
1. Οι δικαιούχοι, κατά τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους είτε σύνταξης
(Ν.1296/1982)

είτε

επιδόματος

ανασφάλιστου

υπερήλικα

(Ν.4387/2016) από τον ΟΠΕΚΑ, οι οποίοι έχουν κύρια ή δευτερεύουσα
κατοικία ή φιλοξενούνται σύμφωνα με το έντυπο Ε1 της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος των φορολογικών ετών 2016 και 2017 στις
πληγείσες περιοχές.
2. Οι ανωτέρω συνταξιούχοι ή επιδοματούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες
οι οποίοι υπέστησαν σοβαρή σωματική βλάβη λόγω των πυρκαγιών
ανεξαρτήτως τόπου διαμονής.
3. Ο /η σύζυγος ή το πρόσωπο που είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με
τον θανόντα/ούσα, λόγω των πυρκαγιών, συνταξιούχο ή επιδοματούχο
ανασφάλιστο υπερήλικα ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο
πλησιέστερος συγγενής του/της.

Β. Ποσό οικονομικής ενίσχυσης
Το ποσό της έκτακτης ενίσχυσης καθορίζεται σε δύο (2) ακαθάριστες (χωρίς
οποιεσδήποτε κρατήσεις) μηνιαίες συντάξεις ή επιδόματα ανασφάλιστου
υπερήλικα και είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο.
Παράδειγμα 1ο
Συνταξιούχος ανασφάλιστος υπερήλικας,

σύμφωνα με τις διατάξεις του

ν.1296/1982, ο οποίος κατά τον μήνα Ιούλιο 2018 ήταν δικαιούχος
ακαθάριστου ποσού σύνταξης ύψους 360,00 ευρώ, εφόσον καταστεί
δικαιούχος και της οικονομικής ενίσχυσης θα του καταβληθεί το ποσό των
720,00 ευρώ (360,00 Χ 2).
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Παράδειγμα 2ο
Επιδοματούχος ανασφάλιστος υπερήλικας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4387/2016, ο οποίος κατά τον μήνα Ιούλιο 2018 ήταν δικαιούχος
ακαθάριστου ποσού επιδόματος ύψους 230,00 ευρώ, εφόσον καταστεί
δικαιούχος και της οικονομικής ενίσχυσης, θα του καταβληθεί το ποσό των
460,00 ευρώ (230,00 Χ 2).

Γ. Διοικητική διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης

Γ1. Αυτόματη χορήγηση (χωρίς υποβολή αίτησης)
Οι

δυνητικά

δικαιούχοι

συνταξιούχοι

ή

επιδοματούχοι

ανασφάλιστοι

υπερήλικες, οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία τους στις πληγείσες περιοχές,
δεν απαιτείται να υποβάλλουν σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και η
διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης θα γίνει αυτόματα από τον
ΟΠΕΚΑ. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση

που δεν καταστεί δυνατή η

ταυτοποίηση τους και η επιβεβαίωση της κύριας κατοικίας τους με βάση τις
διαθέσιμες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, θα έχουν τη δυνατότητα
υποβολής αίτησης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην
παράγραφο Γ2 κατωτέρω.

Γ2. Υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης
1. Όσοι

δυνητικά

δικαιούχοι

έχουν

δευτερεύουσα

κατοικία

ή

φιλοξενούνται στις πληγείσες περιοχές, ή είναι σύζυγοι ή έχουν
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με θανόντα/ούσα, λόγω των
πυρκαγιών, ανασφάλιστο υπερήλικα και σε περίπτωση που οι
ανωτέρω δεν υπάρχουν είναι ο πλησιέστερος συγγενής του
θανόντα/ούσης, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη
δήλωση στην Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης της
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ.
2. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://opeka.gr/
3. Ο αιτών ή το εξουσιοδοτημένο, κατά τον νόμο, από αυτόν πρόσωπο,
θα πρέπει να εκτυπώσει και να συμπληρώσει την αίτηση-υπεύθυνη
δήλωση, να την υπογράψει και είτε να την καταθέσει μαζί με τα κατά

ΑΔΑ: Ω2Τ146Μ9ΗΓ-ΟΝ4

περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή μέσω
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ
είτε να την αποστείλει: α) μέσω ταχυδρομείου, β) μέσω FAX ή γ) μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κατόπιν σάρωσής, ως κατωτέρω:

 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πατησίων 30, TK 10170, Αθήνα
 FAX: 210 38 42 046
 E-mail: pyranasfa@oga.gr

Γ.3 Δικαιολογητικά

1. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον δικαιούχο, αλλά από
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του: φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
του δικαιούχου ή της σελίδας του Βιβλιαρίου υγείας από την οποία
προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου.
2. Για την απόδειξη της δευτερεύουσας κατοικίας στην πληγείσα περιοχή ή
της φιλοξενίας σε κατοικία της πληγείσας περιοχής:
φωτοαντίγραφο

των

δηλώσεων

φορολογίας

εισοδήματος

(Ε1)

των

φορολογικών ετών 2016 και 2017.
3. Σε περίπτωση σωματικής βλάβης:
εξιτήριο ή βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος.
4. Σε περίπτωση χορήγησης της εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
στο/στη

σύζυγο

του

θανόντος

δικαιούχου

σύνταξης

ή

επιδόματος

ανασφάλιστου υπερήλικα ή στο πρόσωπο που είχε συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης ο θανών:
απόσπασμα

ληξιαρχικής

πράξης

θανάτου

του

αποβιώσαντος

πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (αναζητείται αυτεπάγγελτα).

και
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5. Σε περίπτωση χορήγησης της εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο
πλησιέστερο συγγενή του θανόντος δικαιούχου σύνταξης ή επιδόματος
ανασφάλιστου υπερήλικα:
απόσπασμα

ληξιαρχικής

πράξης

θανάτου

του

αποβιώσαντος

και

πιστοποιητικό εγγυτέρων κατά το χρόνο του θανάτου συγγενών (εκδίδεται
από το Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο θανών).
Εφόσον το προς είσπραξη ποσό από τον ΟΠΕΚΑ επιμερίζεται σε
περισσότερους του ενός δικαιούχους απαιτείται επιπροσθέτως αίτηση ενός
εξ αυτών και εξουσιοδοτήσεις των λοιπών συνδικαιούχων με θεωρημένο
το γνήσιο της υπογραφής ενός εκάστου επί της εξουσιοδότησής του από
Αστυνομική ή άλλη Δημόσια Αρχή, στις οποίες θα αναφέρεται:
“Εξουσιοδοτώ τον/την ........................................ ως υπεύθυνο είσπραξης του
ποσού της εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τους πληγέντες από
τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, του συνταξιούχου /
επιδοματούχου ανασφάλιστου υπερήλικα .................................. αντί για μένα
και παραιτούμαι από κάθε περαιτέρω διεκδίκηση του ανωτέρω ποσού.”
6. Στις ανωτέρω 4 και 5 περιπτώσεις χορήγησης της εφάπαξ έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης στο/στη σύζυγο του θανόντος ή στο πρόσωπο που
είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ο θανών ή στο πλησιέστερο συγγενή του
θανόντος επιπροσθέτως των προαναφερθέντων δικαιολογητικών απαιτείται:
Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή
ΕΛΤΑ του αιτούντα από την οποία να προκύπτει με ευκρίνεια ο IBAN του
λογαριασμού.
Οι αρμόδιοι υπάλληλοι, για την υλοποίηση της

χορήγησης της έκτακτης

οικονομικής ενίσχυσης, καλούνται να εφαρμόσουν αποτελεσματικά και χωρίς
καθυστερήσεις τις προβλεπόμενες διαδικασίες, δεδομένου του σκοπού και
του πληθυσμού αναφοράς της παροχής, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή
εξυπηρέτηση των πολιτών και η αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας.
Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Γραφείο Υπουργού κας Ε. Αχτσιόγλου
Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού κας Θ. Φωτίου
Δ/νση: Σταδίου 29, ΤΚ 10110 - ΑΘΗΝΑ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας κου Δ. Καρέλλα
Δ/νση: Πατησίων και Σολωμού 60-64, ΤΚ 10453 - ΑΘΗΝΑ

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Γ. Χουλιαράκη
Δ/νση: Νίκης 5-7, ΤΚ 10562 - ΑΘΗΝΑ

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε.
Δ/νση: Λυκούργου 10, ΤΚ 10551 - ΑΘΗΝΑ

4. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 10432 - ΑΘΗΝΑ

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραμματεία Διοίκησης
- Γραφείο Υποδιοικητή
- Γενικές Διευθύνσεις
- Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Όλο το προσωπικό του ΟΠΕΚΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (για ενημέρωση):
Κέντρα Κοινότητας Περιφέρειας Αττικής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Υπ. αριθμ. Γ.Π./Δ12/οικ.42337/1003 (ΦΕΚ Β΄ 3177 / 2018)
Κ.Υ.Α. των Αναπληρωτών Υπουργών
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Οικονομικών

( ΑΔΑ: 7Α0Τ465Θ1Ω-ΝΨ1 )
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)
ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ &
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Σολωμού 60, 10432 Αθήνα
Πληροφορίες: Ζ. Κανιά
Τηλέφωνο:
210 5281155
Φαξ:
210 5281113
Ηλ. Ταχ.: family3@yeka.gr

Αθήνα,

1/8/2018

Αρ. πρωτ. Γ.Π./Δ12/οικ.42337/1003

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους
σύνταξης ή επιδόματος ανασφάλιστων υπερήλικων, πληγέντων από τις
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, της Περιφέρειας Αττικής»
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 του ν. δ. 2698/1953 (Α’ 315).
2. Τις διατάξεις του ν. 1296/1982 « Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (Α’
128), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παρ. 5 της υποπαρ. ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 −
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (Α’ 222).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος −
Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’
85), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις της από 26.7.2018 πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Έκτακτα
μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις
πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου
2018 (Α΄ 138).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού
Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30).
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7.Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’
143), όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική
Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 240), όπως ισχύουν.
9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη
άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29), όπως
ισχύουν.
10.Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’
145), όπως ισχύουν.
11.Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1, 47 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (Α’ 98), όπως ισχύουν.
12.Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύουν.
13.Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’
181), όπως ισχύουν.
14. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
15. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
16. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’
2168), όπως ισχύει.
17. Την υπ’ αριθμ. Υ28/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β’ 2168), όπως ισχύει.
18.Την υπ. Αριθμ. 1560/2/30-7-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
(ΑΔΑ: 6ΒΛ446Μ9ΗΓ-ΖΞΤ).
19.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 41932/453/31-7-2018 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών
Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
20. Τις υπ. αριθμ. πρωτ. 250/20-4-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΡΛ46Μ9ΗΓ-ΗΥ7) και αριθμ.
πρωτ. 247/20-4-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΓΥ46Μ9ΗΓ-Ρ3Θ) ετήσιες αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης του ΟΠΕΚΑ ποσού 78.500.000,00 € και 30.000.000,00 € αντίστοιχα.
21. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται κατ’ εκτίμηση δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του ΟΠΕΚΑ ύψους διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(250.000,00 €) για το οικονομικό έτος 2018, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις
των ΚΑΕ 00.10.2812.01 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων

ΑΔΑ: Ω2Τ146Μ9ΗΓ-ΟΝ4

Υπερηλίκων (ν. 4387/2016) και ΚΑΕ 00.10.2813.01 Παροχή σε Ανασφάλιστους
Υπερήλικες (ν. 1296/1982) ποσών 50.000,00 € και 200.000,00 € αντίστοιχα,
αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1
Εγκρίνουμε όπως ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), χορηγήσει εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ύψους
δύο (2) ακαθάριστων μηνιαίων συντάξεων ή επιδομάτων ανασφάλιστων υπερηλίκων,
στους κατά περίπτωση δικαιούχους των ανωτέρω παροχών του ΟΠΕΚΑ, ως
ακολούθως.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπερήλικων του άρθρου 1 του ν.
1296/1982 όπως ισχύει και οι δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης
ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει, που έχουν
κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή που φιλοξενούνται σύμφωνα με το έντυπο Ε1 της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φορολογικών ετών 2016 και 2017 σε περιοχές
της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης
Ιουλίου 2018, όπως αυτές θα οριοθετηθούν με την υπουργική απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού.
Την ενίσχυση δικαιούνται επίσης οι ως άνω δικαιούχοι οι οποίοι υπέστησαν σοβαρή
σωματική βλάβη λόγω των ανωτέρω πυρκαγιών, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής.
Χορηγείται η ανωτέρω εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο/στη σύζυγο
θανόντος/ουσης, εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας
Αττικής την 23η και 24η Ιουλίου 2018, καθώς επίσης και στο πρόσωπο με το οποίο
ο/η θανών/ουσα λόγω της ανωτέρω αιτίας, είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
Άλλως, αν δεν υπάρχουν οι ανωτέρω την παροχή λαμβάνει ο πλησιέστερος συγγενής.
Η παραπάνω οικονομική ενίσχυση δεν αντικαθιστά την ενίσχυση που προβλέπεται
στην παρ. 2 του άρθρου 1 της από 26 Ιουλίου 2018 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου (Α’ 138).
Ως δικαιούχοι της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης νοούνται όσοι κατά το μήνα Ιούλιο
τρέχοντος έτους λαμβάνουν από τον ΟΠΕΚΑ τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων
ή το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων και όσοι έχουν
δικαίωμα στο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων που
ανατρέχει στον ανωτέρω μήνα.
ΑΡΘΡΟ 3
ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ύψος της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ισούται με δύο (2) ακαθάριστες μηνιαίες
συντάξεις ή μηνιαία επιδόματα ανασφαλίστων υπερηλίκων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ.
Τα ανωτέρω ποσά της οικονομικής ενίσχυσης είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Για όσους έχουν κύρια κατοικία στις πληγείσες περιοχές, η διαδικασία χορήγησης της
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης γίνεται αυτόματα από τον ΟΠΕΚΑ.
Για τους υπόλοιπους απαιτείται κατάθεση σχετικής αίτησης στην Διεύθυνση
Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ με τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2016 ή 2017 προς απόδειξη της δευτερεύουσας
κατοικίας τους ή περί φιλοξενίας τους σε κατοικία της πληγείσας περιοχής
(εντοπιότητα).
β) Εξιτήριο ή βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος στην
περίπτωση σοβαρής σωματικής βλάβης.
Σε περίπτωση δικαιούχου σύνταξης ή επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων που
έχει αποβιώσει, ο πλησιέστερος συγγενής προσκομίζει επιπλέον τα δικαιολογητικά
που αποδεικνύουν αυτή την ιδιότητα (πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και
ληξιαρχική πράξη θανάτου).
Οι λεπτομέρειες της διοικητικής διαδικασίας για την εφαρμογή της παρούσας θα
προσδιορισθούν με σχετική εγκύκλιο της Διοίκησης του ΟΠΕΚΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΠΕΚΑ
ΑΡ. 1560/2/30-7-2018

( ΑΔΑ: 6ΒΛ446Μ9ΗΓ-ΖΞΤ )
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 1560/2/30-7-2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του N. 4520/2018 (ΦΕΚ Α΄30),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 του Ν.Δ. 2698/1953 (ΦΕΚ Α΄ 315),
3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 138/26-7-2018),
4. Τις υπουργικές αποφάσεις με αριθμ ΟΙΚ.25745/Δ1/8926/18-5-2018 και αριθμ
3198/Δ1/8042/18-5-2018 (ΦΕΚ 292/Υ.Ο.Δ.Δ/22-5-2018) της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
5. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών, με αριθ. πρωτ: 3664/27-7-2018
και θέμα «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, στους ανασφάλιστους υπερήλικες
δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ, πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, της
Περιφέρειας Αττικής»
6. Την προφορική εισήγηση του Διοικητή του ΟΠΕΚΑ,
7. Τις γνώμες του Προέδρου – Διοικητή και των μελών του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Με την σύμφωνη γνώμη του κυβερνητικού επιτρόπου στον ΟΠΕΚΑ
1. Τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ύψους δύο (2) ακαθάριστων μηνιαίων
συντάξεων ή επιδομάτων ανασφάλιστου υπερήλικα, στους κατά περίπτωση δικαιούχους
των ανωτέρω παροχών του ΟΠΕΚΑ, κατοίκους των πληγεισών περιοχών από τις
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, όπως θα καθορισθούν οι πληγείσες περιοχές και
οι δικαιούχοι, με αποφάσεις των αρμόδιων υπουργών και με τη διοικητική διαδικασία που
θα προσδιορισθεί με σχετική εγκύκλιο της Διοίκησης του ΟΠΕΚΑ.

2. Την υποβολή της παρούσας απόφασης προς έγκριση στο εποπτεύον Υπουργείο.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Η. ΠΛΙΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΠΕΚΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Για τη Χορήγηση Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης
σε Ανασφάλιστους Υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ
πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής
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Αρ. Πρωτ.: ________________
(Συμπληρώνεται από την Υπηρε σία)

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
Για τη Χορήγηση Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε Ανασφάλιστους Υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ
πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24 ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής
( ΚΥΑ Αριθμ. Γ.Π./Δ12/οικ.42337/1003/1-8-2018 ΦΕΚ 3177 Β΄ - Απόφαση Δ.Σ. ΟΠΕΚΑ αρ. 1560/2/30-7-2018 )

ΠΡΟΣ: ΟΠΕΚΑ - Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ο αιτών / Η αιτούσα
Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα Πατέρα:
Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα Μητέρας:
Επώνυμο Μητέρας:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας / Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς / Διαβατηρίου:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
ΑΦΜ:
ΔΟΥ:
ΑΜΚΑ:
Στοιχεία Κατοικίας: Δήμος ……………………………………………… Κοινότητα/Οικισμός ……………………………………………
Οδός και Αριθμός …………………………………………………………… Τ.Κ. ……………………
Τηλ.:
Fax:
E-mail:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
(Σημειώστε με X την κατηγορί α ή τις κατηγορί ες που σας αφορούν)

 Κατηγορία 1.
Είμαι δικαιούχος σύνταξης ή επιδόματος Ανασφαλίστων Υπερηλίκων
και έχω την κάτωθι δευτερεύουσα κατοικία στις πυρόπληκτες περιοχές:
Δήμος:
Κοινότητα/ Οικισμός:
Οδός:
Αριθμός:
Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου/Επιδοματούχου ΟΠΕΚΑ (εφόσο ν τον γνωρίζετε):

Τ.Κ.:

 Κατηγορία 2.
Είμαι δικαιούχος σύνταξης ή επιδόματος Ανασφαλίστων Υπερηλίκων
και φιλοξενούμαι στην κάτωθι κατοικία στις πυρόπληκτες περιοχές:
Δήμος:
Κοινότητα/ Οικισμός:
Οδός:
Αριθμός:
Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου/Επιδοματούχου ΟΠΕΚΑ (εφόσο ν τον γνωρίζετε):

Τ.Κ.:

 Κατηγορία 3.
Είμαι δικαιούχος σύνταξης ή επιδόματος Ανασφαλίστων Υπερηλίκων
και έχω υποστεί σωματική βλάβη λόγω των πυρκαγιών.
Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου/Επιδοματούχου ΟΠΕΚΑ (εφόσο ν τον γνωρίζετε):
 Κατηγορία 4.
Ο/Η κάτωθι σύζυγός μου / πρόσωπο με σύμφωνο συμβίωσης ήταν δικαιούχος σύνταξης
ή επιδόματος Ανασφαλίστων Υπερηλίκων και απεβίωσε λόγω των πυρκαγιών.
Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα Πατέρα:
Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα Μητέρας:
Επώνυμο Μητέρας:
ΑΜΚΑ:
Ημερομηνία Θανάτου:
Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου/Επιδοματούχου ΟΠΕΚΑ (εφόσο ν τον γνωρίζετε):
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 Κατηγορία 5.
Είμαι ο πλησιέστερος συγγενής του κάτωθι δικαιούχου σύνταξης ή επιδόματος Ανασφαλίστων
Υπερηλίκων που απεβίωσε λόγω των πυρκαγιών.
Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα Πατέρα:
Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα Μητέρας:
Επώνυμο Μητέρας:
ΑΜΚΑ:
Ημερομηνία Θανάτου:
Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου/Επιδοματούχου ΟΠΕΚΑ (εφόσο ν τον γνωρίζετε):

Εξουσιοδοτώ* τον/την κάτωθι να υποβάλει εκ μέρους μου την παρούσα αίτηση:
Όνομα:

Επώνυμο:

Ονοματεπώνυμο Πατέρα:

Αριθμός Δ.Τ./Διαβατηρίου:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ.:

Οδός & Αριθμός:
Fax:

Τ.Κ.:
E-mail:

(*Προαιρετικό. Σε περίπτωση ορισμού εκπροσώπου με τη συμπλήρωση του ανωτέρω πίνακα, στην παρούσα δήλωση θα πρέπει να
θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία ή ΚΕΠ. Εναλλακτικά μπορεί να επισυναφθεί συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.)

Ο IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού ή ΕΛΤΑ στον οποίο θα πιστωθεί το ποσό είναι:

ΤΡΑΠΕΖΑ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IBAN: G R     

    

Η παρούσα αίτηση (αρ.3 Ν.2690/1999) αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8

[1]

του Ν.1599/1986.

Ενημερώθηκα με σαφήνεια για το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εξέταση του
αιτήματός μου και παρέχω τη ρητή, ελεύθερη και σαφή συγκατάθεσή μου για την ε πεξεργασία και τον
έλεγχο των στοιχείων που δηλώνω, με αρχεία άλλων υπηρεσιών / φορέων:

ΝΑΙ

Ημερομηνία κατάθεσης: ……/……/2018
Ο/Η αιτ…… και δηλ……

(Υπογραφή)

ΑΔΑ: Ω2Τ146Μ9ΗΓ-ΟΝ4

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 Για τις κατηγορίες 1 και 2:
Για την απόδειξη της δευτερεύουσας κατοικίας στην πληγείσα περιοχή ή της φιλοξενίας σε κατοικία της
πληγείσας περιοχής, φωτοαντίγραφο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1) των φορολογικών
ετών 2016 και 2017.
 Για την κατηγορία 3:
Σε περίπτωση σωματικής βλάβης, εξιτήριο ή βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος.
 Για την κατηγορία 4:
Σε περίπτωση χορήγησης της εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο/στη σύζυγο του θανόντος
δικαιούχου σύνταξης ή επιδόματος ανασφάλιστου υπερήλικα, ή στο πρόσωπο που είχε συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης, απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου του αποβιώσαντος και πιστοποιητικό πλησιεστέρων
συγγενών (αναζητείται αυτεπάγγελτα), καθώς και φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας καταθετικού
λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛΤΑ του αιτούντα από την οποία να προκύπτει με ευκρίνεια ο IBAN του
λογαριασμού.
 Για την κατηγορία 5:
Σε π ερίπτωση χορήγησης της εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο πλησιέστερο συγγενή του
θανόντος δικαιούχου σύνταξης ή επιδόματος ανασφάλιστου υπερήλικα, απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης
θανάτου του αποβιώσαντος και πιστοποιητικό εγγυτέρων κατά το χρόνο του θανάτου συγγενών
(εκδίδεται από το Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο θανών), καθώς και φωτοαντίγραφο της πρώτης
σελίδας καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛΤΑ του αιτούντα από την οποία να προκύπτει με
ευκρίνεια ο IBAN του λογαριασμού.

 Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον δικαιούχο, αλλά από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό
του, απαιτείται φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς του δικαιούχου ή της σελίδας του Βιβλιαρίου υγείας από την οποία
προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου.
2. Εφόσον το προς είσπραξη ποσό από τον ΟΠΕΚΑ επιμερίζεται σε περισσότερους του ενός δικαιούχους
απαιτείται επιπροσθέτως αίτηση ενός εξ αυτών και εξουσιοδοτήσεις των λοιπών συνδικαιούχων με
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ενός εκάστου επί της εξουσιοδότησής του από Αστυνομική ή άλλη
Δημόσια Αρχή, στις οποίες θα αναφέρεται:
“Εξουσιοδοτώ τον/την ........................................ ως υπεύθυνο είσπραξης του ποσού της εφάπαξ
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018,
του συνταξιούχου/επιδοματούχου ανασφάλιστου υπερήλικα ............................................. αντί για μένα
και παραιτούμαι από κάθε περαιτέρω διεκδίκηση του ανωτέρω ποσού.”

