
 
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2018

                                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πατησίίων 30                                                                                                           
Τ.Κ. 10170 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίίες: Α. Δίαμαντηί
Τηλ.: 2131519275

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 2

ΘΕΜΑ:  «Καθορισμός  της  διοικητικής  διαδικασίας  για  χορήγηση  εφάπαξ

οικονομικής  ενίσχυσης  σε  άτομα  που  υπέστησαν  τραυματισμό  κατά  τις

πυρκαγιές  που  έπληξαν  περιοχές  της  Περιφέρειας  Αττικής  στις  23  και  24

Ιουλίου 2018»

Με  τις  διατάξεις  της  υπ.  αριθμ.  Γ.Π./Δ12/οικ.64662/1976  Κ.Υ.Α.  των

Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών και των

Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και Οικονομικών, προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά και το ποσό της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, καθορίζεται ο

ΟΠΕΚΑ  ως  αρμόδιος  φορέας  χορήγησής  της  και  προβλέπεται  ότι  οι

λεπτομέρειες  της  σχετικής  διοικητικής  διαδικασίας  θα  προσδιορισθούν  με

σχετική εγκύκλιο της Διοίκησής του.



Ειδικότερα:

Α. Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης

Την οικονομική ενίσχυση δικαιούνται όσοι υπέστησαν τραυματισμό λόγω των

πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές  της  Περιφέρειας  Αττικής  στις  23  και  24

Ιουλίου 2018 και νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα άνω των 48 ωρών ή

εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Β. Ποσό οικονομικής ενίσχυσης

Το ποσό της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται στα έξι χιλιάδες ευρώ

(6.000,00 €), χορηγείται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη

οικονομική  ενίσχυση  ή  επίδομα  που  καταβλήθηκε  ή  καταβάλλεται  για  την

στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

Το ανωτέρω ποσό είναι  αφορολόγητο,  ανεκχώρητο και  ακατάσχετο στα

χέρια  του  Δημοσίου  ή  τρίτων,  κατά  παρέκκλιση  κάθε  γενικής  ή  ειδικής

διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύεται

και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και

το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα

πιστωτικά  ιδρύματα  και  δεν  υπολογίζεται  στα  εισοδηματικά  όρια  για  την

καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Γ. Διοικητική διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης

Γ1. Υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης

1. Όσοι δυνητικά δικαιούχοι έχουν υποστεί τραυματισμό λόγω των πυρ-

καγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24

Ιουλίου  2018  και  νοσηλεύτηκαν  για  χρονικό  διάστημα  άνω  των  48

ωρών ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, θα πρέπει να

υποβάλουν σχετική  αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στη  Διεύθυνση  Παρο-

χών 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

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 σάρωσης, ως κατωτέρω:

 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πατησίων 30, TK 10170, Αθήνα

 FAX: 210 38 42 046

 E-mail: pyranasfa@oga.gr

Γ2.  Δικαιολογητικά

                                        

1. Βεβαίωση υπογεγραμμένη  από τον  Προϊστάμενο  της  οργανικής  μο-

νάδας που νοσηλεύτηκε ο τραυματίας και από τη Διοίκηση του νοσοκο-

μείου από την οποία να προκύπτει ότι η νοσηλεία παρασχέθηκε λόγω

τραυματισμού που προκλήθηκε στις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλί-

ου που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και ότι η συνολική

διάρκεια αυτής υπερβαίνει τις 48 ώρες.

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρι-

νής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής, εάν ο αιτών είναι Έλληνας πολίτης, ή

φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και νόμιμου τίτλου διαμονής-παραμονής,

εάν είναι αλλοδαπός.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,  εφόσον ο νοσηλευθείς ή ο

νοσηλευόμενος  είναι  προστατευόμενο  τέκνο,  δικαστική  απόφαση  σε

περίπτωση επιτροπείας ή δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό

σε περίπτωση αναδοχής.

4. Απόφαση αρμόδιου δικαστικού οργάνου στην οποία να εμφανίζεται ο

δικαστικός συμπαραστάτης, εφόσον ο δικαιούχος τελεί υπό καθεστώς

δικαστικής συμπαράστασης.



5. Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο αιτών

έχει οριστεί ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

6. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

7. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Το δικαιολογητικό αριθμ. 1 υποβάλλεται υποχρεωτικά. 

Τα  δικαιολογητικά  αριθμ.  2,  3,  4,  5,  6  και  7  δεν  συνυποβάλλονται

υποχρεωτικά με την αίτηση. Η προσκόμισή τους αντικαθίσταται με υπεύθυνη

δήλωση  του  αιτούντα,  συμπληρώνοντας  τα  αντίστοιχα  πεδία  της  αίτησης-

υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον δικαιούχο, αλλά από

τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, απαιτείται φωτοαντίγραφο του

Δελτίου  Αστυνομικής  Ταυτότητας  ή  σχετικής  προσωρινής  βεβαίωσης  αρ-

μόδιας αρχής, εάν ο αιτών είναι Έλληνας πολίτης, ή φωτοαντίγραφο διαβατη-

ρίου και νόμιμου τίτλου διαμονής-παραμονής, εάν είναι αλλοδαπός, από όπου

να προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου.

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 της

παροχής, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών και

η αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Υπ. αριθμ. Γ.Π./Δ12/οικ.64662/1976 (ΦΕΚ Β΄5529 / 2018) Κ.Υ.Α. 

των Υπουργών

Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών

και των Αναπληρωτών Υπουργών

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

Οικονομικών



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αθήνα,         7/12/2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 
 Αρ. πρωτ. Γ.Π./Δ12/οικ.64662/1976

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)                 
ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Σολωμού 60, 10432 Αθήνα                    
Τηλέφωνο:       210 5281178
Φαξ:                210 5281113
Ηλ. Ταχ.: family  3@  yeka  .  gr  

Θέμα: Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό κατά τις
πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1) Της παραγράφου 3 του άρθρου 1 καθώς και  του άρθρου 20 της από 26 Ιουλίου 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), που κυρώθηκε με το ν. 4576/2018 (Α΄196).

2) 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).

3) Του ν.  4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις)” (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

4) 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. 

5) Της παραγράφου 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). 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
&

ΜΕΤΑΦΟΡΩ
Ν

mailto:family@yeka.gr


6) 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.

7) Του π.δ. 73/2015 “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄116).

8) Του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (Α΄ 145).

9) Του π.δ. 125/2016 “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄210).

10) Του  π.δ.  134/2017  “Οργανισμός  Υπουργείου  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης” (Α΄ 168), όπως ισχύει.

11) Του π.δ. 147/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης” (Α΄ 192), όπως
ισχύουν.

12) Του π.δ. 142/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών” (Α΄181) όπως ισχύουν.

13) Του π.δ. 123/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών” (Α΄ 151),
όπως ισχύουν.

14) Του π.δ. 22/2018 “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών”  (Α΄
37).

15) Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη” (Β΄  2168), όπως ισχύει.

16) Την αριθμ. Υ28/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ
Φωτίου” (Β΄  2168),  όπως  τροποποιήθηκε  με  τις  αριθμ.  Υ70/11-11-2015,  Υ43/28-4-2017  και
Υ24/2-5-2018 αποφάσεις του Πρωθυπουργού (Β΄ 2441, Β΄ 1510, Β΄ 1546).

17) Την με αριθμ. 2/75429/000 23 000260/23.11.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
“Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού” οικονομικού έτους 2018.

18) Την υπ’ αριθμ. 63516/5284/4-12-2018 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων
της  Γενικής  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Υπουργείου  Εργασίας,  Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

19) Την  αριθμ.  63185/14843/3.12.2018  απόφαση  ανάληψης  δέσμευσης  πίστωσης  ποσού
τετακοσίων  χιλιάδων  ευρώ  (400.000,00  €),  που  καταχωρήθηκε  με  α.α  105313  στο  βιβλίο
εγκρίσεων  και  εντολών  πληρωμής  του  Υπουργείου  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ ΨΕΙΗ465Θ1Ω-ΧΗΗ).

20) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 400.000,00 €, η
οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 2492 Ε.Φ. 33-220 του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού  έτους  2018  του  Υπουργείου  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.

21)  Την  ανάγκη  διεύρυνσης  του  πεδίου  των  δικαιούχων  της  οικονομικής  ενίσχυσης  που
προβλέπεται  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  1  της  από  26-7-2018  Πράξης  Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 138), που κυρώθηκε με το ν. 4576/2018 (Α΄196) και χορήγησης οικονομικής
ενίσχυσης σε άτομα που νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα άνω των 48 ωρών ή εξακολουθούν
να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, συνεπεία των πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης

1. Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) στα άτομα που
υπέστησαν τραυματισμό λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής
στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, και νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα άνω των 48 ωρών ή εξακο-
λουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. 

2. Η  εφάπαξ  οικονομική  ενίσχυση  της  προηγούμενης  παραγράφου  χορηγείται  ανεξάρτητα  από
οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη οικονομική ενίσχυση ή επίδομα που καταβλήθηκε ή κατα-
βάλλεται για την στήριξη των πληγέντων από τις  πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

3. Το ανωτέρω ποσό ορίζεται ως αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσί-
ου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε
κράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολο-
γική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα
πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήπο-
τε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 2
Αρμόδιες υπηρεσίες

1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρού-
σας είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

2. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης χορήγησης, απόρριψης, ανάκλησης της οικονομικής
ενίσχυσης είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων σε Ευάλω-
τες Ομάδες της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ.

3. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των συγκεντρωτικών μηχανογραφικών καταστάσεων πληρωμής
των δικαιούχων και την έκδοση πράξεων καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εί-
ναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ.

4. Αρμόδια υπηρεσία για τη δημιουργία των συγκεντρωτικών μηχανογραφικών καταστάσεων πλη-
ρωμής των δικαιούχων, με βάση τις σχετικές πράξεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, εί-
ναι η εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Για τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης–
υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου, από τον ενδιαφερόμενο ή από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στη Διεύ-
θυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ. 

2. Εφόσον συντρέχει περίπτωση προστατευόμενου τέκνου, κατά την έννοια των διατάξεων των άρ-
θρων  2  και  3  της  υπ΄αριθμ.  Δ.11/οικ.  42302/1511/1.8.2018  (Β΄3177)  κοινής  απόφασης  των
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών, η
αίτηση-υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον γονέα ή από το πρόσωπο που έχει με δικαστική
απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό την επιμέλεια του προστατευόμε-
νου τέκνου ή την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής του. 

3. Σε περίπτωση ατόμου που τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης η αίτηση – υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται από το πρόσωπο που έχει με δικαστική απόφαση οριστεί ως δικαστικός συ-
μπαραστάτης.

4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι τα ακόλουθα:
α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που νοσηλεύτηκε
ο τραυματίας και από τη Διοίκηση του νοσοκομείου από την οποία να προκύπτει ότι η νοση-



λεία παρασχέθηκε λόγω τραυματισμού που προκλήθηκε στις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιου-
λίου και ότι η συνολική διάρκεια αυτής υπερβαίνει τις 48 ώρες.
β) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης αρ-
μόδιας αρχής εάν ο αιτών είναι Έλληνας πολίτης ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και νόμιμου
τίτλου διαμονής-παραμονής εάν είναι αλλοδαπός.
γ) Σε περίπτωση νοσηλευθέντος ή νοσηλευόμενου προστατευόμενου τέκνου, πιστοποιητικό
οικογενειακής  κατάστασης  ή  δικαστική  απόφαση  σε  περίπτωση  επιτροπείας  ή  δικαστική
απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό σε περίπτωση αναδοχής. 
δ) Σε περίπτωση ατόμου που τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης απόφαση αρ-
μόδιου δικαστικού οργάνου στην οποία να εμφανίζεται ο δικαστικός συμπαραστάτης.
ε) Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο αιτών έχει οριστεί ως δι-
καιούχος ή συνδικαιούχος.
στ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
ζ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Άρθρο 4 
Διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών και χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης

1. Η αναζήτηση των δικαιολογητικών ή η επαλήθευση - επιβεβαίωση του περιεχομένου τους, εκτός από
την βεβαίωση του σημείου (α) της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, η οποία συνυποβάλλεται
υποχρεωτικά με την αίτηση, πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α΄ 38) ή εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, αντικα-
θίστανται με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.
2. Η χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης γίνεται με βάση τα δηλωθέντα από τον δικαιούχο
στοιχεία, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά καθώς και τα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαι-
τούνται.
3. Εφόσον υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις
ή μετά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών,  εκδίδεται  από το  αρμόδιο  όργανο του  ΟΠΕΚΑ,  εγκριτική
πράξη.
4. Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσμα-
τος των διασταυρώσεων ή της εξέτασης των δικαιολογητικών, εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του
ΟΠΕΚΑ απορριπτική πράξη.
5. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ δύναται να αναζητά οποτεδήποτε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά
που αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου.
6. Στον ΟΠΕΚΑ τηρείται ηλεκτρονικό ή και φυσικό αρχείο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που
τις συνοδεύουν.
7. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση
τραπεζικού λογαριασμού επιλογής του δικαιούχου.
8. Ο τύπος, η μορφή, το περιεχόμενο της αίτησης–υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και οι λεπτομέρειες της
διοικητικής διαδικασίας για την εφαρμογή της παρούσας θα προσδιορισθούν με σχετική εγκύκλιο της
Διοίκησης του ΟΠΕΚΑ. 

Άρθρο 5
Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από οποιαδήποτε αιτία εφαρμόζονται  οι  δια-
τάξεις του άρθρου 45 του ν.4520/2018 (Α΄ 30).

Άρθρο 6
Κοινοποίηση πράξεων

Η κοινοποίηση των πράξεων που προβλέπονται από την παρούσα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν.4520/2018 (Α΄ 38).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,    7  Δεκεμβρίου 2018
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