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Θ Ε Μ Α: «Μέτρα υπέρ των πυρόπληκτων συνταξιούχων του ΕΦΚΑ.» 

Γνωστοποιούμε τα ακόλουθα μέτρα για τη στήριξη των πυρόπληκτων συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, 

όπως προβλέπονται στις κοινοποιούμενες διατάξεις: α) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 

26.7.2018 (ΦΕΚ Α΄138) «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», β) της με αριθμ. 

Φ11321/οικ.42090/959/1.8.2018 Απόφασης Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄3176), και έχοντας υπόψη την Κ.Υ.Α. με αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/8.8.2018 

(ΦΕΚ Β΄3255), καθώς και την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το ΥΠΕΚΑΑ με τίτλο «Μέτρα Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη στήριξη των κατοίκων στις πληγείσες 

από τις πυρκαγιές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018», και γ) του με α.π. 

Φ.80000/οικ44746/1007/22-8-2018 ενημερωτικού εγγράφου του ΥΠΕΚΑΑ σχετικά με την οριοθέτηση των 

πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018,  με τις ακόλουθες διευκρινίσεις:  

 

Α. Διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων κατά απόλυτη προτεραιότητα. 

 Συγκεκριμένα θα εξεταστούν κατά απόλυτη προτεραιότητα (άνευ χρονολογικής σειράς) τα αιτήματα 

για τη χορήγηση/παράταση σύνταξης ή εξωιδρυματικού επιδόματος ή επιδόματος απολύτου αναπηρίας τα 

οποία υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν μέχρι και τις 30.9.2018 από ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ 

και του ΜΤΠΥ που έχουν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή φιλοξενούνταν σε κατοικία της περιοχής που 
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επλήγη στις 23 και 24.7.2018, όπως οριοθετείται με Απόφαση Υπουργού, ή υπέστησαν σωματική βλάβη 

εξαιτίας των πυρκαγιών.  

Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης στις οποίες δηλώνεται διεύθυνση κατοικίας σε οριοθετημένη 

πληγείσα περιοχή της Περιφέρειας Αττικής η επίσπευση διενεργείται οίκοθεν.  

Σε όσες αιτήσεις συνταξιοδότησης δεν αναγράφεται διεύθυνση κατοικίας στις περιοχές αυτές, 

η διαδικασία επίσπευσης θα ξεκινά με την υποβολή σχετικής αίτησης είτε στην ειδική ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ είτε με την κατάθεση έντυπης αίτησης στην υπηρεσία απονομής 

συντάξεων που έχει παραλάβει το συνταξιοδοτικό αίτημα.  

Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών συντάξεων θα πρέπει να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο 

ώστε να καταστεί εφικτή η πληρωμή της σύνταξης των δικαιούχων το ταχύτερο δυνατό. 

Β. Ρύθμιση οφειλών συνταξιούχων και υποψήφιων συνταξιούχων. 

Με την κοινοποιούμενη με αριθμ. Φ11321/οικ.42090/959/1.8.2018 Υ.Α. (Κεφάλαιο Β-ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ 

ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ), που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της 

παρ. 3 του άρθρου 10 της κοινοποιούμενης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, παρέχεται η δυνατότητα 

ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των πάγιων ρυθμίσεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που 

δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60), η οποία ισχύει και για το διακανονισμό 

καθυστερούμενων οφειλών διαδοχικής ασφάλισης, κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 

Φ1500/οικ.9696/195/08.08.2014 υπουργικής απόφασης (Β’ 2441).  

1. Δικαιούχοι 

 Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους διαμένοντες σε κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή στους 

φιλοξενούμενους σε κατοικία εντός της οριοθετηθείσας με την οικεία Υπουργική Απόφαση ή βάσει του με  

α.π. Φ.80000/οικ44746/1007/22-8-2018 εγγράφου του ΥΠΕΚΑΑ περιοχής, καθώς και σε όσους υπέστησαν 

σοβαρό τραυματισμό εξαιτίας των πυρκαγιών, οι οποίοι είναι (διαζευκτικά): 

α) συνταξιούχοι-οφειλέτες των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων τ.ΟΑΕΕ και τ.ΕΤΑΑ, που είχαν 

υπαχθεί στο καθεστώς των 40 (σαράντα) δόσεων,  

β) υποψήφιοι συνταξιούχοι-οφειλέτες των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων & του Δημοσίου, οι 

οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης  

γ) οφειλέτες των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ Φορέων οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση 

συνταξιοδότησης μέχρι την 30.9.2018.  

Αυτή η δυνατότητα παρέχεται επίσης και στα πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου των 

ανωτέρω προσώπων. 

2. Διαδικασία-Δικαιολογητικά 

 Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν σχετική αίτηση είτε στην 

ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ είτε στις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων του 

ΕΦΚΑ.  

 Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αυτή είναι το Έντυπο Ε1 της αρχικής  δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 ή 2017 και,  για όσους κατοίκησαν στις πληγείσες 

περιοχές για πρώτη φορά από το 2018, το έγκυρο μισθωτήριο συμβόλαιο ή το συμβόλαιο αγοράς ακινήτου,    

ή  το εξιτήριο ή η  βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος , για όσους υπέστησαν σοβαρή 

σωματική βλάβη ( χωρίς διαμονή στις πληγείσες περιοχές).   
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 Για όσους συνταξιοδοτηθούν από ίδιο δικαίωμα ή λόγω θανάτου των δικαιούχων από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της Υ.Α. (ήτοι από την 1.8.2018), η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη 

του πρώτου μήνα έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης. 

Για τους ήδη συνταξιούχους ή τους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου αυτών, το ποσό της νέας δόσης 

που προκύπτει από τον επιμερισμό σε 60 δόσεις του αρχικού ποσού οφειλής, παρακρατείται από τη σύνταξη 

μηνός Σεπτεμβρίου 2018. 

Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των ενδιαφερομένων στην εν λόγω ρύθμιση, θα 

συντάσσεται έγγραφη απάντηση και θα κοινοποιείται στον συνταξιούχο (συνημμένο υπόδειγμα). 

Γ. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. 

Με την κοινοποιούμενη με αριθμ. Φ11321/οικ.42090/959/1.8.2018 Υ.Α. εγκρίθηκαν οι αποφάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ, καθώς και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 

Υπαλλήλων σχετικά με τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πυρόπληκτους 

συνταξιούχους.  

1. Δικαιούχοι  

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης θεωρούνται:  

 α) Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ, του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ καθώς 

και οι μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων που έλαβαν κύρια σύνταξη, 

οριστική ή προσωρινή,  ή/και το εξωϊδρυματικό επίδομα (παραπληγίας) μηνός Ιουλίου 2018, 

καθώς και όσων το δικαίωμα καταβολής αυτών των παροχών ανατρέχει στην ημερομηνία αυτή, 

εφόσον:  

i.  έχουν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία στις πληγείσες οριοθετημένες περιοχές της Περιφέρειας 

Αττικής ή όσοι φιλοξενούνται σε κατοικία σε αυτές τις περιοχές σύμφωνα με το έντυπο Ε1 της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 ή 2017, καθώς και όσοι από το 2018  για πρώτη φορά 

κατοίκησαν στις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με έγκυρο   μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμβόλαιο αγοράς 

ακινήτου,  ή  

ii.  υπέστησαν σοβαρή σωματική βλάβη εξαιτίας των πυρκαγιών (χωρίς διαμονή στις πληγείσες 

περιοχές) 

 β) Οι κληρονόμοι συνταξιούχου/επιδοματούχου του εξωϊδρυματικού επιδόματος που απεβίωσε 

λόγω των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις 23 και 24.7.2018. Ευνόητο είναι ότι και στην περίπτωση που 

δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης αποβιώσει πριν προλάβει να εισπράξει την παροχή, υπεισέρχονται στο 

δικαίωμα αυτό οι κληρονόμοι του, κατά το λόγο της κληρονομικής τους μερίδας. 

2. Ποσό της οικονομικής ενίσχυσης  

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους άπαξ και ισούται με το ποσό δύο 

(2) ακαθάριστων μηνιαίων κύριων συντάξεων/ή και εξωϊδρυματικού επιδόματος, είναι δε 

ακατάσχετη και αφορολόγητη.  

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που στον ίδιο δικαιούχο χορηγούνται περισσότερες της μίας 

κύριες συντάξεις φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα σωρευτικά, θα 

καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε όλες αυτές τις παροχές αθροιστικά. Το ποσό που 

δικαιούται κάθε κληρονόμος αντιστοιχεί στο ποσοστό της κληρονομικής του μερίδας.  
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3.  Διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης-δικαιολογητικά 

Για τους συνταξιούχους που έχουν δηλώσει στον Ε.Φ.Κ.Α. διεύθυνση κύριας κατοικίας σε 

οριοθετημένη πληγείσα περιοχή της Περιφέρειας Αττικής η διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης 

διενεργείται οίκοθεν.  

Οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει στον ΕΦΚΑ κύρια κατοικία σε οριοθετημένη πληγείσα 

περιοχή πρέπει να υποβάλουν αίτηση (οι ίδιοι ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, εξουσιοδοτημένος για το 

σκοπό αυτό με ειδική εξουσιοδότηση, θεωρημένη νομίμως ως προς το γνήσιο της υπογραφής) είτε στην 

ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ, είτε στην υπηρεσία πληρωμής συντάξεων 

της περιφερειακής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενη (και 

για τους δύο τρόπους υποβολής) από τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δηλαδή:  

α) Οι συνταξιούχοι/επιδοματούχοι του εξωϊδρυματικού επιδόματος υποβάλλουν:  

• Έντυπο του Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού 
έτους 2016 ή 2017  

• Έγκυρο μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή συμβόλαιο αγοράς ακινήτου, στις περιπτώσεις 
κατοίκων από το 2018  

ή  

• Εξιτήριο/βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος (εάν υπέστησαν σοβαρή 
σωματική βλάβη εξαιτίας των πυρκαγιών).  

β) Οι κληρονόμοι συνταξιούχου/επιδοματούχου του εξωϊδρυματικού επιδόματος υποβάλλουν 

πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών καθώς και τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του 

κληρονόμου, τα οποία εκδίδονται από το αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου κατοικίας του κληρονομούμενου, 

δηλαδή:  

• περί δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης, περί μη αποποίησης του κληρονομικού δικαιώματος και περί μη 

αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος. 

 Εάν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός, υποβάλουν όλοι αίτηση ξεχωριστά, μαζί με τα 

δικαιολογητικά.  

Σε κάθε περίπτωση, όταν η αίτηση υποβάλλεται σε χειρόγραφη μορφή ακολουθείται η διαδικασία 

που αναφέρεται στο με αριθ. πρωτ. 1012092/22-8-2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εξυπηρέτησης 

Ασφ/νων & Εργοδοτών ( Δ/νση συντονισμού & υποστήριξης των Περ/κων Υπηρεσιών- Τμήμα διαχείρισης 

λειτουργίας των Περ/κων Υπηρεσιών),  ώστε να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος του δικαιώματος ηλεκτρονικά 

και στη συνέχεια η πληρωμή των δικαιούχων μέσω των μηχανογραφικών συστημάτων.  

Η οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό όπου 

κατατίθενται οι μηνιαίες παροχές με αυτόματες μηχανογραφικές διαδικασίες, ενώ στους κληρονόμους 

καταβάλλεται με ενέργειες των περιφερειακών υπηρεσιών πληρωμής συντάξεων μέσω πίστωσης στον 

τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει υποδειχθεί για το σκοπό αυτό. 

Στις περιπτώσεις παροχών των παραγράφων του παρόντος  Α και Β ( «Διεκπεραίωση κατά απόλυτη 

προτεραιότητα…..» & «Ρύθμιση οφειλών……») θα παραχθεί αρχείο δικαιούχων από την Γενική Δ/νση 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών μετά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί και θα αποσταλεί στις αρμόδιες Περ/κές 

Υπηρεσίες, προκειμένου να διεκπεραιωθούν το ταχύτερο δυνατό.  

 

ΑΔΑ: 6ΦΦΦ465ΧΠΙ-Η0Ε



Σελίδα 5 από 5 
 

Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, συντάσσεται 

έγγραφη απάντηση που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο (βλ. συνημμένο νο 5). 

Παρακαλούμε να συμβάλλετε, ως ελάχιστη συνδρομή, με ιδιαίτερη ευαισθησία, ταχύτητα 

και αποτελεσματικότητα στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δικαιούχων.  

Συνημμένα:   

1. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄138/26.7.2018, σ. 9219, 9221)                                                          

2. Η με αριθμ. Φ11321/οικ.42090/959/1.8.2018 Απόφαση Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄3176/1.8.2018, σ. 39937-39940)                                                                        

3. Η με αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄3255/8.8.2018, σ. 40881, 40883)                                    

4. Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ44746/1007/22-8-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( Α.Δ.Α.Ω75Κ465Θ1Ω-ΦΩΡ) 

5.Ένα υπόδειγμα έγγραφης απάντησης  
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          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                                                                 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

                Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ 
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   ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

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. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας 

και απρόβλεπτης ανάγκης αντιμετώπισης των συνεπειών 
των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές 
της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους
πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και
24ης Ιουλίου 2018

1. Προς τα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατά-
σταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρ-
καγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής 
στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 χορηγείται έκτακτη εφάπαξ 
ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος. Η ενίσχυση του προ-
ηγούμενου εδαφίου ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά 
πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) 
ανά κατοικία και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των 
οποίων η επιχείρηση επλήγη στο ποσό των οκτώ χιλιά-
δων ευρώ (8.000) ανά επιχείρηση. Ειδικά για τις τρίτεκνες 
και πολύτεκνες οικογένειες το ποσό του προηγούμενου 
εδαφίου ανέρχεται στις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

2. Χορηγείται οικονομική ενίσχυση δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ στο σύζυγο θανόντος εξαιτίας πυρκαγιάς 
της παρ. 1 ή στο πρόσωπο με το οποίο αυτός είχε συ-
νάψει σύμφωνο συμβίωσης ή, εάν δεν υπάρχουν, στον 
πλησιέστερο συγγενή του.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποδομών και Με-
ταφορών καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, 

τα κριτήρια και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομε-
ρειακού χαρακτήρα για τη χορήγηση των επιδομάτων 
του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση μπορεί να 
διευρύνεται το πεδίο των δικαιούχων και να αναπρο-
σαρμόζεται το ύψος του επιδόματος.

Άρθρο 2
Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα
προστατευόμενα τέκνα θανόντων από τις
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

1. Χορηγείται μηνιαία οικονομική ενίσχυση με τη 
μορφή επιδόματος προς τα προστατευόμενα τέκνα 
θανόντων από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της 
Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, ποσού 
χιλίων (1.000) ευρώ ανά τέκνο.

2. Για την καταβολή του επιδόματος της προηγούμενης 
παραγράφου, ως προστατευόμενα τέκνα νοούνται:

α) Τα άγαμα τέκνα, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα και 
όσα εξομοιώνονται με αυτά, που δεν υπερβαίνουν το 
18ο έτος της ηλικίας τους, ή το 19ο έτος, αν φοιτούν στη 
μέση εκπαίδευση.

β) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα έως 25 ετών, φυσικά, θετά 
ή αναγνωρισμένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, που 
φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, στο «Με-
ταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών 
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

γ) Τα άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία, τέκνα, προερχό-
μενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα και όσα 
εξομοιώνονται με αυτά, με ποσοστό νοητικής ή σωματι-
κής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ανεξαρτήτως ηλικίας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικο-
νομικών καθορίζονται ο φορέας καταβολής, οι εμπλεκό-
μενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η 
διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3
Παράταση προθεσμίας υποβολής
φορολογικών δηλώσεων

1. Παρατείνεται μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2018 η 
προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισο-
δήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων 
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7. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και 
η διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών που ορίζονται 
στο παρόν άρθρο.».

2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 4223/ 
2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής και οι επόμενες 
παράγραφοι 5 και 6 αναριθμούνται σε 6 και 7 αντίστοιχα:

«5. Οι εκπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρό-
ντος άρθρου, που χορηγήθηκαν με πράξη διοικητικού 
προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α., επανεξετάζονται μέχρι το 
τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους με βάση τις 
εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του 
προηγουμένου φορολογικού έτους και, σε περίπτωση 
μεταβολών, εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιο-
ρισμού φόρου για το έτος αυτό.».

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν από 
1.1.2018.

Άρθρο 8
Απαλλαγή από το φόρο δωρεάς

1. Στην περίπτωση β΄ της ενότητας Β΄ του άρθρου 43 
του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρε-
ών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο 
οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 
(Α΄ 266), προστίθεται υποπερίπτωση βγ΄ ως εξής:

«βγ) οι δωρεές χρηματικών ποσών ή άλλων κινητών 
περιουσιακών στοιχείων ή οποιωνδήποτε παροχών από 
ανώνυμους και μη δωρητές, οι οποίες πραγματοποιού-
νται για την ανακούφιση πληγέντων από σεισμό, πυρ-
καγιά ή πλημμύρα μέσα σε μία τριετία από την κήρυξη 
περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας.».

2. Το παρόν άρθρο ισχύει από 23.7.2018.

Άρθρο 9
Τροποποιήσεις του Κώδικα ΦΠΑ

1. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται τελευταίο εδά-
φιο ως εξής:

«Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει 
για την αντιμετώπιση καταστάσεων που κηρύσσονται ως 
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω φυσικών 
καταστροφών.».

2. Στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα 
ΦΠΑ προστίθεται υποπερίπτωση δδ΄ ως εξής:

«δδ) Τα αγαθά που παραδίδονται στις Υπηρεσίες 
του δημόσιου τομέα, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ., 
όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη των 
αναγκών των πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα, 
ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών κατα-
σκευής αυτών.».

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ 
προστίθεται περίπτωση ιε΄ ως εξής:

«ιε) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε 
υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος έχει σκοπό να τα διαθέσει 
περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος στους φορείς της υποπε-
ρίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 7 του ιδίου νόμου, για την κάλυψη των αναγκών 
των πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα.».

Άρθρο 10
Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους πληγέντες από 
τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

1. Αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές επιχειρή-
σεων, εργοδοτών, ασφαλισμένων που έχουν επαγγελ-
ματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές της 
Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές 
της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 ισχύουν οι ακόλουθες 
ρυθμίσεις:

α) Αναστέλλεται η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών 
δηλώσεων (ΑΠΔ) περιόδων Ιουνίου έως Νοεμβρίου 2018 
έως τις 31.12.2018. Οι ΑΠΔ που δεν θα έχουν υποβληθεί, 
θα υποβάλλονται μετά την 1.1.2019, παράλληλα με τις 
τρέχουσες ΑΠΔ, σε αντίστοιχους μήνες.

β) Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών, 
δόσεων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών και δό-
σεων ρυθμίσεων έως 31.12.2018.

γ) Ειδικότερα οι δόσεις εκκαθαρίσεων εισφορών του 
ν. 4387/2016 (Α΄ 85) που τίθενται σε αναστολή εξοφλού-
νται μετά την 1.1.2019 σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.

δ) Δόσεις ρυθμίσεων, γενικών ή ειδικών, που τίθενται 
σε αναστολή καταβάλλονται στο τέλος της ρύθμισης σε 
αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.

Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997 
(Α΄ 270) εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΕΦΚΑ άμε-
σα ασφαλισμένους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές 
της παρ. 1, καθώς και στους έμμεσα ασφαλισμένους, 
χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 31.12.2018 χω-
ρίς προϋποθέσεις. Η καταβολή των προβλεπομένων πα-
ροχών σε χρήμα (επιδόματα ασθενείας, μητρότητας και 
εξόδων κηδείας) θα γίνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.

3. Συνταξιούχοι, καθώς και όσοι έχουν υποβάλλει ή θα 
υποβάλλουν έως 30.9.2018 αίτηση συνταξιοδότησης, οι 
οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές της παρ. 1, δύνανται 
να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τις προϋπο-
θέσεις των πάγιων ρυθμίσεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, 
που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60). Η 
πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου 
μήνα έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι 
αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου.

Άρθρο 11
Αναστολή πλειστηριασμών

 Από τη δημοσίευση της παρούσας και έως 30.9.2019 
αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων 
που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε 
κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας 
των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας 
Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 η διενέργεια κάθε 
πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινή-
των, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσε-
ων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, 
καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτή-
σεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής 
εκτέλεσης.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενί-
σχυσης ποσού εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ 
(648,00 €) στους εργαζομένους των επιχειρήσεων 
που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Περιφέ-
ρεια Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

2 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 
πυρόπληκτους συνταξιούχους και επιμήκυνση 
χρονικής διάρκειας παρακράτησης οφειλών από 
τη σύνταξη.

3 Καθορισμός των όρων αναστολής καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών πληγέντων 
από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 42247/959 (1)
Χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενί-

σχυσης ποσού εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ 

(648,00 €) στους εργαζομένους των επιχειρήσε-

ων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Περι-

φέρεια Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου 

του ν.  1172/1981 «Περί κυρώσεως, συμπληρώσεως 
και ερμηνείας της υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1981 
πράξεως νομοθετικού περιεχομένου "Περί καταβο-
λής υπό του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού 
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) δεδουλευμένων αποδοχών και 
αποζημιώσεων εις μισθωτούς", κυρώσεως αποφάσε-
ων του Υπουργού Εργασίας και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων (Α’ 177), όπως αντικαταστάθηκαν με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 1836/1989 «Προώθηση 
της απασχόλησης, της επαγγελματικής κατάρτισης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 79).

2. Τις διατάξεις του ν.  2956/2001 «Αναδιάρθρωση 
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143), όπως ισχύουν.

4. 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 ορ-
γάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1, 47 παρ. 3 και 90 
του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α’ 98), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του 
π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατά-
κτες» (Α’ 145), όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37).

12. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168), 
όπως ισχύει.

13. Την αριθμ. οικ.13471/4878/2.3.2018 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιό-
πουλο» (Β’ 814), όπως ισχύει.

14. Το αριθμ. 51686/31.7.2018 έγγραφο του ΟΑΕΔ με 
το οποίο μας διαβιβάστηκε η αριθμ. 2624/60/31.7.2018 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Το αριθμ. οικ. 41721/3483/30.7.2018 έγγραφο του 
Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Δ/νσης Προϋπο-
λογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

16. Την αριθμ. 41963/3502/31.7.2018 εισήγηση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

17. Την αριθμ. 51792/31.7.2018 βεβαίωση δέσμευσης 
πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

18. Την αριθμ. 2640/60/31.7.2018 απόφαση έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: Ω9ΚΛ4691Ω2-ΠΗΙ).

19. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης των εργαζομέ-
νων, η σύμβαση εργασίας των οποίων τελεί σε αναστο-
λή λόγω ολικής ή μερικής διακοπής της λειτουργίας 
της επιχείρησης του εργοδότη τους από τις πυρκαγιές 
που έπληξαν την Περιφέρεια Αττικής στις 23 και 24 
Ιουλίου 2018.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται κατ’ εκτίμηση δαπάνη ύψους 
εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (972.000 €) 
σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία θα 
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 
0659 «Λοιπές παροχές ανεργίας» οικονομικού έτους 
2018, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, πο-

σού εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (648,00 €), σε κάθε 
έναν από τους εργαζομένους, η σύμβαση εργασίας των 
οποίων τελεί σε αναστολή λόγω ολικής ή μερικής διακο-
πής της λειτουργίας της επιχείρησης του εργοδότη τους 
από τις πυρκαγιές που έπληξαν την Περιφέρεια Αττικής 
στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Άρθρο 2
1. Για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 

1 απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους 
στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ του τόπου εργασίας τους, στην 
οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

α) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώ-
νυμο του δικαιούχου.

β) Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο 
αριθμός διαβατηρίου, προκειμένου περί αλλοδαπών και 
άδεια διαμονής σε ισχύ που παρέχει δικαίωμα εργασίας, 
για πολίτες εκτός Ε.Ε..

γ) Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης 
(AMΚΑ).

δ) Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).
ε) Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο 

ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος. Αν δεν υπάρχει 
τέτοιος λογαριασμός, χορηγείται υπηρεσιακό σημείωμα 
από τον ΟΑΕΔ ώστε να ανοιχθεί λογαριασμός, χωρίς την 
καταβολή κάποιου ποσού από τον δικαιούχο της έκτα-
κτης οικονομικής ενίσχυσης.

στ) Οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο (έστω και προ-
φορικό) προσδιορισμού της επιχείρησης στην οποία 

εργάζονταν ο δικαιούχος και η οποία υπέστη ολική ή 
μερική καταστροφή από τις ως εν λόγω πυρκαγιές.

2. Η καταβολή πραγματοποιείται με την αποστολή 
από τις Υπηρεσίες των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ καταλόγου 
των δικαιούχων προς την αρμόδια Δ/νση Ασφάλισης 
του ΟΑΕΔ, στον οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της 
παρ. 1.

3. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τη Δ/νση 
Μηχανογράφησης του ΟΑΕΔ με πίστωση του ατομικού 
λογαριασμού του κάθε δικαιούχου, μετά από σχετικό 
έλεγχο, από τον οποίο επιβεβαιώνεται η εργασιακή σχέ-
ση του δικαιούχου με την επιχείρηση.

4. Η λήξη της καταβολής ορίζεται σε εξήντα (60) ημέ-
ρες από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της έκτα-
κτης οικονομικής ενίσχυσης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Αλληλεγγύης

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Φ.11321/οικ.42090/959 (2)
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 

πυρόπληκτους συνταξιούχους και επιμήκυνση 

χρονικής διάρκειας παρακράτησης οφειλών από 

τη σύνταξη. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του 

ν.δ. 2698/1953 (Α’ 315).
2. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 της από 

26 Ιουλίου 2018 Π.Ν.Π (Α’ 138) «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».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α’ 168) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης».
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 24/2015 (Α’ 20) 
«Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και του 
άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α’ 29) «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω-
πιστικής κρίσης και την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις αριθμ. 601/26.7.2018, 78/30.7.2018 και 29/
27.7.2018 αποφάσεις των Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και 
του ΜΤΠΥ αντίστοιχα.

8. Το αριθμ. 42118/3527/1.8.2018 έγγραφο της Δ/νσης 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης με θέμα «Εισηγητική Έκθεση οικονομι-
κών επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143)», σύμφωνα με το οποίο δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
αλλά επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού  οικο-
νομικού έτους 2018 των ΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Εγκρίνουμε τις αριθμ. 601/26.7.2018, 78/30.7.2018 και 
29/27.7.2018 αποφάσεις:

1. του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ,
2. του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ,
3. του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ αντίστοιχα
με τις οποίες αποφασίστηκε η χορήγηση έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης ως εξής:

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ, του Κλάδου Επικουρικής 

Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ καθώς και οι μερισματούχοι 
του ΜΤΠΥ, με 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 και οι συνταξιούχοι του 
ΕΦΚΑ και του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του 
ΕΤΕΑΕΠ καθώς και οι μερισματούχοι του ΜΤΠΥ χωρίς 
διαμονή στις ανωτέρω περιοχές οι οποίοι υπέστησαν σο-
βαρή σωματική βλάβη λόγω των ανωτέρω πυρκαγιών.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου συνταξιούχου/
μερισματούχου που επήλθε από τις πυρκαγιές της 23ης 
και 24ης Ιουλίου 2018, την ανωτέρω έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση λαμβάνουν οι κληρονόμοι του.

Η παραπάνω παροχή δεν αντικαθιστά την ενίσχυση 
που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 2 της από 26 Ιουλίου 
2018 Π.Ν.Π. (Α’ 138).

Ως συνταξιούχοι/μερισματούχοι για την εφαρμογή 
της απόφασης αυτής νοούνται όσοι λαμβάνουν κατά 
το μήνα Ιούλιο 2018 μία ή περισσότερες κύριες συντά-

ξεις ή μία ή περισσότερες επικουρικές συντάξεις ή ένα ή 
περισσότερα μερίσματα ή και το εξωϊδρυματικό επίδο-
μα καθώς και όσοι έχουν δικαίωμα σε σύνταξη/μέρισμα 
ή/και στο εξωϊδρυματικό επίδομα που ανατρέχει στον 
ανωτέρω μήνα.

2. ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ύψος της ενίσχυσης ισούται με δύο ακαθάριστες 

μηνιαίες συντάξεις/μηνιαία μερίσματα μηνός Ιουλίου 
2018. Στην περίπτωση συρροής περισσότερων της μιας 
κύριων συντάξεων από ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς 
ή περισσότερων της μιας επικουρικών συντάξεων από 
ενταχθέντες στο ΕΤΕΑΕΠ φορείς, τομείς και κλάδους, 
η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται αντιστοιχεί 
στο διπλάσιο των καταβαλλόμενων συνταξιοδοτικών 
παροχών.

Την παρούσα ενίσχυση δικαιούνται τα πρόσωπα της 
παρ. 1 του Κεφαλαίου Α άπαξ.

Τα ανωτέρω ποσά είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.

Για όσους έχουν κύρια κατοικία στις πληγείσες περι-
οχές, η διαδικασία θα γίνεται αυτόματα από τα Ταμεία.

Για τους υπόλοιπους απαιτείται κατάθεση σχετικής αί-
τησης στην υπηρεσία πληρωμής συντάξεων της περιφε-
ρειακής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ με τα εξής δικαιολογητικά:

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2016 ή 2017 προς 
απόδειξη της δευτερεύουσας κατοικίας τους ή περί 
φιλοξενίας τους σε κατοικία της πληγείσας περιοχής 
(εντοπιότητα).

Εξιτήριο ή βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευ-
τικού ιδρύματος στην περίπτωση σοβαρής σωματικής 
βλάβης.

Στην περίπτωση δικαιούχου συνταξιούχου που έχει 
αποβιώσει, οι κληρονόμοι του προσκομίζουν επιπλέον 
τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν αυτή την ιδιότητα 
και τα οποία εκδίδονται από το αρμόδιο Δικαστήριο του 
τόπου κατοικίας του κληρονομούμενου (πιστοποιητικό 
περί δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης, περί μη αποποίησης 
του κληρονομικού δικαιώματος σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα, περί μη αμφισβήτησης 
του κληρονομικού δικαιώματος. Οι εξ αδιαθέτου κλη-
ρονόμοι προσκομίζουν και πιστοποιητικό εγγυτέρων 
συγγενών).

Για τους υπολοίπους φορείς (ΕΤΕΑΕΠ και ΜΤΠΥ) θα 
λειτουργήσει αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Β. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ.

1. Η χρονική διάρκεια παρακράτησης οφειλών από τη 
σύνταξη των πληγέντων, σύμφωνα με την παρ. 1. του 
Κεφαλαίου Α της παρούσας απόφασης, υποψηφίων συ-
νταξιούχων των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων ΟΑΕΕ 
και ΕΤΑΑ καθώς και όσων υποβάλλουν αίτημα συνταξι-
οδότησης μέχρι την 30.9.2018 και μέχρι του ορίου που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
61 του ν. 3863/2010, όπως έχουν αντικατασταθεί με τις  
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 3996/2011 και 
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προστεθεί με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4075/2012, επιμηκύνεται έως το όριο των 60 (εξήντα) 
ίσων μηνιαίων δόσεων.

Η ίδια ως άνω επιμήκυνση ισχύει και στις περιπτώσεις 
εφαρμογής της αριθμ. Φ1500/οικ.9696/195/08.08.2014 
υπουργικής απόφασης (Β’ 2441) περί διακανονισμού κα-
θυστερούμενων οφειλών στις περιπτώσεις διαδοχικής 
ασφάλισης.

2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ήδη συνταξι-
ούχους της παρούσας απόφασης που έχουν οφειλές 
και είχαν υπαχθεί στο καθεστώς των 40 (σαράντα) δό-
σεων. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις δικαιούχων 
σύνταξης λόγω θανάτου των ανωτέρω προσώπων. 
Επίσης, τα ανωτέρω ισχύουν για τα πρόσωπα που 
υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης έως 30.09.2018 
είτε οι ίδιοι είτε οι δικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου 
αυτών.

3. Για τους συνταξιοδοτούμενους από ίδιο δικαίωμα 
ή τους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου αυτών από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η πρώτη 
δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα 
έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης.

Για τους ήδη συνταξιούχους ή τους δικαιούχους σύ-
νταξης λόγω θανάτου αυτών, το ποσό της νέας δόσης 
που προκύπτει από τον επιμερισμό σε 60 δόσεις του 
αρχικού ποσού οφειλής, παρακρατείται από τη σύνταξη 
μηνός Σεπτεμβρίου.

4. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού οι ενδιαφε-
ρόμενοι υποβάλουν σχετική αίτηση επιμήκυνσης των 
δόσεων στις Υπηρεσίες συντάξεων του ΕΦΚΑ είτε ηλε-
κτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (http://efka.gov.gr/).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.42081/1093 (3)
Καθορισμός των όρων αναστολής καταβολής 

ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών πληγέ-

ντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιου-

λίου 2018. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 26/7/2018 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα 
για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάστα-
ση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές 
της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» 
(ΦΕΚ 138 Α’).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98, Α’).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168, Α’) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.  4320/2015 
(ΦΕΚ 29, Α’).

5. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116, Α’) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/9.10.2015 
(ΦΕΚ  2169,  Β’) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο 
Πετρόπουλο», όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. 
οικ.54051/Δ9.14200/22.11.2016 (ΦΕΚ  3801,  Β’) και 
οικ.59285/18416/12.12.2017 (ΦΕΚ 4503, Β’) υπουργικές 
αποφάσεις.

7. Το αριθμ. 41993/457/31-7-2018 εισηγητικό σημεί-
ωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 
περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143, Α’), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 
(ΦΕΚ 129, Α’), σύμφωνα με το οποίο τα έσοδα που δεν 
θα εισπραχθούν από τον ΕΦΚΑ για το έτος 2018, το ύψος 
των οποίων δεν μπορεί να εκτιμηθεί στην παρούσα χρο-
νική στιγμή, πρόκειται να εισπραχθούν εντός του έτους 
2019, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν πλη-

γέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 
στην Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερα:

Α. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν επαγ-
γελματική στέγη (κύρια ή δευτερεύουσα), καθώς και 
κάτοικοι με κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία στις πλη-
γείσες περιοχές, όπως αυτές πρόκειται να οριοθετηθούν 
με σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Β. Ασφαλισμένοι ή/και εργοδότες, ανεξαρτήτως της 
περιοχής που βρίσκεται η επαγγελματική τους στέγη ή 
της περιοχής άσκησης της επαγγελματικής τους δρα-
στηριότητας, εφόσον:

ι. Υπέστησαν αποδεδειγμένα σοβαρή σωματική βλάβη ή
ιι. Διατηρούν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή φι-

λοξενούνται σύμφωνα με το έντυπο Ε1 της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος των ετών 2016 ή 2017 στις 
πληγείσες περιοχές ή

ιιι. έχουν συγγένεια α’ και β’ βαθμού ή έχουν συνάψει 
γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης με αποβιώσαν πρόσωπο 
από τις ανωτέρω πυρκαγιές.

Άρθρο 2
Α. Αναστέλλεται η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών 

Δηλώσεων (ΑΠΔ) περιόδων απασχόλησης Ιουνίου έως 
Νοεμβρίου 2018 καθώς και η καταβολή των αντίστοιχων 
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και 
εργοδότη, έως 31.12.2018.

Οι ανασταλείσες ΑΠΔ υποβάλλονται μετά την 1.1.2019, 
παράλληλα με τις τρέχουσες ΑΠΔ σε αντίστοιχες μηνιαίες 
περιόδους, χωρίς πρόσθετα τέλη ή λοιπές προσαυξήσεις 
που αφορούν σε εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ.
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  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325  
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 

συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε 

κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλί-

ου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετι-

κού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή 
Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών 
θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώ-
θηκε με τον ν. 867/1979 (Α' 24), καθώς και το άρθρο 10 του 
ν. 2576/1998 (Α' 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
84 του ν. 4313/2014 (Α' 261), βάσει του οποίου εκδίδεται 
η παρούσα απόφαση.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των 
σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 1190/1981 (Α' 203) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α' 203) όπως τροποποιήθη-
κε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του 
ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες 
διατάξεις» (Α' 123).

3. Τις διατάξεις του ν. 128/1975 (Α' 178) «περί τροποποι-
ήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομέ-
νων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 3, του ν.1283/1982 
(Α' 114) «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδό-
τησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο 
του ν. 1266/1982 (Α' 81) «Περί οργάνων ασκήσεως της νο-
μισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής 
και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 
25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 (Α' 23) «Περί Δημοσίων Έργων 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του 
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως τροποποιή-
θηκε με τον ν. 4337/2015 και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 
(Α' 216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβα-
τών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες 
διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 19 της από 26 Ιουλίου 2018 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 138) «Έκτακτα μέ-
τρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση 
ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περι-
φέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018».

10. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α' 145), όπως ισχύει.

11. Το π.δ. 142/2017 (Α' 178) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

12. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 (Α' 180) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Εσωτερικών».

13. Το π.δ. 123/2017 (Α' 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών».

14. Το π.δ. 147/2017 (Α' 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

15. Το π.δ. 70/2015 (Α' 114) «περί ανασύστασης του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

16. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

17. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (Α' 208) που αφορά 
στη μετονομασία των Υπουργείων «Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων», «Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης», «Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

18. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
και τις διατάξεις της αριθμ. Υ173/04.11.2016 (Β' 3610) 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

19. Την από 26.07.2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου (Α'138) με θέμα «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των 
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Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημο-
σιονομικών Αναφορών της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας ΥΠ.ΜΕ. του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών.

42. Το γεγονός ότι οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλί-
ου 2018 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατο-
λικής Αττικής και Δυτικής Αττικής και της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττι-
κής, καθώς και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ορίζονται ως 
φυσική καταστροφή.

43. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α' 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

Α) Σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
της ΣΑΕ 069 δαπάνη ύψους ευρώ 126.351.680 περίπου για 
την παροχή της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής και των εξόδων 
κίνησης των μηχανικών.

Β) Σε βάρος του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α' 178) 
δαπάνη ύψους ευρώ 6.250.000 περίπου για την κάλυψη 
των τόκων των χορηγούμενων δανείων.

44. Την αριθμ. οικ. 268/29.05.2017 (Β1911) απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαι-
ώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού».

Και επειδή,
• από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε 

περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής και 
Δυτικής Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Βορεί-
ου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκλήθηκαν εκτεταμένες 
ζημιές σε πολλά κτίρια, αποφασίζουμε:

1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
1.1 Εφαρμόζουμε αναλόγως τις διατάξεις της από 

28.07.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή 
Βορ. Ελλάδος κ.λπ.», η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθη-
κε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 867/1979 (Α' 24), 
1048/1980 (Α' 101), 1133/1981 (Α' 54) και 1190/1981 
(Α' 203) όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του ν. 2576/1998 
(Α' 25) το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 
4313/2014 (Α' 261), καθώς και τις σχετικές κανονιστικές 
πράξεις που ισχύουν σήμερα, για την αποκατάσταση των 
ζημιών που προκλήθηκαν στα κτίρια από τις πυρκαγιές της 
23ης και 24ης Ιουλίου 2018, οι οποίες έχουν χαρακτήρα 
φυσικής καταστροφής, στα διοικητικά όρια των παρακάτω 
περιοχών:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

• Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαρα-
θώνος

• Δημοτική Ενότητα Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πι-
κερμίου

• Δημοτική Ενότητα Καλάμου του Δήμου Ωρωπού
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Δημοτική Ενότητα Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

• Δημοτική Ενότητα Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
• Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λου-

τρακίου - Αγ. Θεοδώρων.
1.2 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια 

από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε πε-
ριοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 
και του Βόρειου Τομέα Αθηνών, αναλαμβάνει ο Τομέας 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανα-
τολικής Αττικής με έδρα το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, ο 
οποίος εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται 
«αρμόδια Υπηρεσία».

1.3 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από 
τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητα Δυτικής Αττικής και της Περι-
φερειακής Ενότητας Κορινθίας, αναλαμβάνει ο Τομέας Απο-
κατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής 
Αττικής με έδρα το Δήμο Μεγαρέων, ο οποίος εφεξής στην 
παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία».

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
2.1 Ο/Η ιδιοκτήτης/τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή 

ο/η έχων/ουσα την πλήρη κυριότητα) ή ο/η διαχειριστής/
τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που 
έχει πληγεί από τις πυρκαγιές του θέματος, εφόσον επι-
θυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας, 
πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για 
διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας 
τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας 
απόφασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους 
ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του 
πληγέντος κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα 
και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/τριας.

2.2 Ο/Η ιδιοκτήτης/τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή 
ο/η έχων/ουσα την πλήρη κυριότητα) ή όλοι οι συνιδιοκτή-
τες/τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός/ή 
διαχειριστής/τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας), 
όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις) κτιρίου που 
έχει πληγεί από τις πυρκαγιές του θέματος, προκειμένου να 
καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για 
την αποκατάσταση των ζημιών, πρέπει να υποβάλει στην 
αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις Δ.Α.Ε.Φ.Κ. οικ. 537/
Α321/03.02.2016 (Β' 400) και οικ. 5364/Δ/Β11/04.12.2015 
(Β' 2774) υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση άδειας επι-
σκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) ή για 
έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής 
Συνδρομής για Ανακατασκευή, εντός προθεσμίας ενός (1) 
έτους από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας απόφα-
σης. Επισημαίνεται ότι η αίτηση δύναται να αφορά και στην 
έκδοση άδειας επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής 
Συνδρομής.

Η προαναφερόμενη προθεσμία μπορεί να παραταθεί 
με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.

3. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
3.1 Στις περιοχές που οριοθετούνται με την παρούσα 

απόφαση χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Στεγαστι-
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22.08.2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Aρ. πρ.: Φ.80000/οικ.44746/1007 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ    

Διεύθυνση: Σταδίου 29  ΠΡΟΣ:  1. ΕΦΚΑ 

Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα   Γραφείο Διοικητή 

   Αγ. Κων/νου 8 

   106 71 Αθήνα 

  2. ΕΤΕΑΕΠ 

Γραφείο Διοικητή 

Φιλελλήνων 13-15  

10557 Αθήνα 

  3. ΜΤΠΥ  

   Γραφείο Προέδρου 

   Λυκούργου 12 

   10551 Αθήνα 

             
ΘΕΜΑ:  ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές της 

23ης και 24ης Ιουλίου 2018. 

 

 Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Φ.11321/οικ.42090/959/01.08.2018 (Β΄ 3176) Υπουργικής 

Απόφασης που αφορά στη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε πυρόπληκτους 

συνταξιούχους και επιμήκυνση χρονικής διάρκειας παρακράτησης οφειλών από τη σύνταξη, σας 

γνωρίζουμε τα εξής: 

 Για τη χορήγηση της εν λόγω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται η συνδρομή των 

προϋποθέσεων της ανωτέρω ΥΑ και η διακρίβωση της ύπαρξης κύριας, ή δευτερεύουσας κατοικίας, 

ή της φιλοξενίας, κατά την έννοια που ορίζεται από τη φορολογική αρχή, ή της σοβαρής σωματικής 

βλάβης ή του θανάτου να έλαβαν χώρα στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 

24ης Ιουλίου 2018, όπως οι περιοχές αυτές οριοθετήθηκαν με την υπ’ αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-

Κ.Ε/8706/Α325/03.08.2018 (Β΄ 3255) Κοινή Υπουργική Απόφαση και αποτυπώνονται με ακρίβεια 

στους χάρτες που εμφαίνονται στα ακόλουθα links του Ελληνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με την 

Υπηρεσία Copernicus: 

http://gis.ktimanet.gr/cachenascommon/2017_orio.jpg 

http://gis.ktimanet.gr/cachenascommon/2017_kinetta.jpg 

καθώς και σε βάθος των οικοδομικών τετραγώνων που εφάπτονται του περιγράμματος των ανωτέρω 

περιοχών. 

 Επιπλέον, προς υποβοήθησή σας, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λόγω 

μεγάλου όγκου, αρχείο excel που επισυνάπτεται στο υπ’ αριθμ. ΓΔ 1302/1831118/16.08.2018 

έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου στο οποίο αποτυπώνονται οι οδοί των πληγεισών περιοχών. 

 Η διακρίβωση συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων θα πραγματοποιείται με κάθε 

πρόσφορο μέσο. 
   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Ο Υφυπουργός 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείου Υφυπουργού 

3. Γραφείο Γεν. Γραμματέως Κ.Α.   

 

 

Αναστάσιος Πετρόπουλος 

4. Γραφείο Γεν. Διευθύντριας Κ.Α.    

5. Όλες τις Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Κ.Α. 

6. Δ/νση Δ9 - Τμήμα Γραμματείας και 

Ενημέρωσης του Πολίτη – «Ίριδα» 
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                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                                                                                                                                                     
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

Σελίδα 1 από 1 

 

Ημερομηνία: 

       Αριθμός Πρωτοκόλλου:    

Ενιαίος  
Φορέας  

Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

        

     Προς τον/την κ.  
 
 
Θ Ε Μ Α : «Απάντηση σε αίτηση.» 
 
Έχοντας υπόψη:  
1.  Τη με αρ. πρωτ. …………………./……….. 2018 αίτηση που υποβλήθηκε από/για τον/την 
ασφαλισμένο/-η με τα ακόλουθα στοιχεία: 
Επώνυμο:……………………………………………………………………………………………….. 
Όνομα:………………………………………………………... 
Όνομα Πατέρα:……………………………………………….                     
Α.Μ.Α.: ………………… Α.Μ.Κ.Α.:…………………………….    Α.Φ.Μ.:…………………………….. 
Προκειμένου να υπαχθεί στις ρυθμίσεις: 

• της παρ.1 του κεφαλαίου Α της με αριθμ. Φ11321/οικ.42090/959/1.8.2018 Απόφασης 
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

• των παρ. 1 και 2 του κεφαλαίου Β της με αριθμ. Φ11321/οικ.42090/959/1.8.2018 
Απόφασης Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 

2.  Τις διατάξεις: α) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26.7.2018 (ΦΕΚ Α΄138),                         
β) της με αριθμ. Φ11321/οικ.42090/959/1.8.2018 Απόφασης Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄3176),                                                                          
γ) της με αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/8.8.2018 Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών-
Οικονομίας και Ανάπτυξης-Οικονομικών-Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β΄3255). 
3. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν/αναζητήθηκαν αυτεπαγγέλτως. 

Κρίνουμε ότι η ανωτέρω αίτηση δεν γίνεται δεκτή, επειδή: 
1. Δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.1 του κεφαλαίου Α της με αριθμ. 

Φ11321/οικ.42090/959/1.8.2018 Απόφασης Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

2. Δεν εμπίπτει στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του κεφαλαίου Β της με αριθμ. 
Φ11321/οικ.42090/959/1.8.2018 Απόφασης Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 
Ο/Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ      ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ/Η: 
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                                                         

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το έγγραφο αυτό επέχει θέση εκτελεστής διοικητικής πράξης και υπόκειται σε αίτηση 
θεραπείας σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ισχύουν για τους φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ και τη 
Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα. 

ΑΔΑ: 6ΦΦΦ465ΧΠΙ-Η0Ε


