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Α) ΜΕΤΡΑ  ΑΜΕΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
1. Χορήγηση επιδόματος ανεργίας και εφάπαξ ποσού 45 ημερήσιων 

επιδομάτων ανεργίας (648,00 ευρώ) σε όσους έχει ανασταλεί η 
εργασία τους μετά την καταστροφή της επιχείρησης στην οποία 
εργάζονταν εξαιτίας των πυρκαγιών. 
 

• Δικαιούχοι: 
Εργαζόμενοι των οποίων έχει ανασταλεί η εργασιακή τους σχέση και 
κατέστησαν άνεργοι μετά από την ολική ή μερική καταστροφή της 
επιχείρησης στην οποία εργάζονταν εξαιτίας των πυρκαγιών. 
 

• Διαδικασία: 
- Για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας χρειάζεται η υποβολή αίτησης στα 

ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας ή του τόπου εργασίας των 
ασφαλισμένων. 



- Για τη λήψη του εφάπαξ ποσού των 45 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας 
χρειάζεται η υποβολή αίτησης στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ του τόπου εργασίας 
των δικαιούχων. 
 

Δικαιολογητικά  
 
1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ασφαλισμένου. 
2.Οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα 
μέλη. 
3. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εφόσον δεν 
έχει εκδοθεί για οποιοδήποτε λόγο, αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος. 
4. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι ο 
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 παροχής. 
5. Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων 
τρίτων χωρών 
6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. 
εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ., λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ). 
7. Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ). 
8. Τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονταν ο ασφαλισμένος και 
η οποία υπέστη ολική ή μερική καταστροφή από τις πυρκαγιές. 
 
 

*Τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ θα διαθέτουν στους ασφαλισμένους ηλεκτρονικό υπολογιστή 
για τυχόν αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως ΑΜΚΑ, εκκαθαριστικό 
εφορίας κλπ. 
 
*Οι αιτήσεις των ασφαλισμένων που δεν πληρούν την προϋπόθεση των 
απαραίτητων ημερών ασφάλισης για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας, θα 
παραμείνουν σε εκκρεμότητα καθώς δρομολογείται σχετική νομοθετική ρύθμιση 
για την τακτοποίηση των περιπτώσεων αυτών. 

 
2. Καταβολή εφάπαξ έκτακτου βοηθήματος, ίσου με το μεικτό 

χρηματικό ποσό  δύο (2) μηνιαίων συντάξεων, στους πυρόπληκτους 
συνταξιούχους ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΜΤΠΥ 
 

• Δικαιούχοι: Οι συνταξιούχοι που έχουν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή 
φιλοξενούνται σε κατοικία στις πληγείσες περιοχές, ή υπέστησαν βαρύ 
τραυματισμό λόγω των καταστροφών. 
 

• Διαδικασία:  
o Για όσους έχουν κύρια κατοικία στις πληγείσες περιοχές, η 

διαδικασία θα γίνει αυτόματα από τα ταμεία. 
o Για τους υπόλοιπους, απαιτείται κατάθεση σχετικής αίτησης στην 

υπηρεσία πληρωμής συντάξεων της περιφερειακής υπηρεσίας του 
ΕΦΚΑ. 
 

• Δικαιολογητικά (για τους δικαιούχους που δεν έχουν κύρια κατοικία 
στις πληγείσες περιοχές): 



1. Σχετική αίτηση στον ΕΦΚΑ. 

2. Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2017 –ή 2018- (για την απόδειξη 

της δευτερεύουσας κατοικίας τους ή περί φιλοξενίας τους σε 

κατοικία της πληγείσας περιοχής) για να αποδειχθεί η εντοπιότητα 

στην περιοχή, 

ή εξιτήριο ή βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού 

ιδρύματος, στην περίπτωση που έχουν βαρύ τραυματισμό 

 

 Η καταβολή του εφάπαξ έκτακτου βοηθήματος των διπλών συντάξεων θα 

γίνει έως την 20η Αυγούστου 2018. 

 
3. Καταβολή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος ίσου με το μεικτό 

χρηματικό ποσό δύο (2) μηνιαίων συντάξεων ή επιδομάτων σε 
πυρόπληκτους ανασφάλιστους υπερήλικες δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ. 
 

• Δικαιούχοι: Οι συνταξιούχοι ανασφάλιστοι-υπερήλικες που έχουν κύρια ή 
δευτερεύουσα κατοικία ή φιλοξενούνται σε κατοικία στις πληγείσες 
περιοχές, ή υπέστησαν βαρύ τραυματισμό λόγω των καταστροφών. 

• Διαδικασία:  

o Για όσους έχουν κύρια κατοικία στις πληγείσες περιοχές, η 
διαδικασία θα γίνει αυτόματα 
 

o Για τους υπόλοιπους, κατάθεση σχετικής αίτησης στα κεντρικά 
γραφεία του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30). 

 
• Δικαιολογητικά (για τους δικαιούχους που δεν έχουν κύρια κατοικία 

στις πληγείσες περιοχές) 
 

1. Σχετική αίτηση στον ΟΠΕΚΑ 
 

2. Αντίγραφο του Ε1 από όπου θα προκύπτει η δευτερεύουσα κατοικία ή η 
φιλοξενία του δικαιούχου 
ή εξιτήριο ή βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος, στην 
περίπτωση που έχουν βαρύ τραυματισμό. 
 

• Η καταβολή των διπλών συντάξεων ή επιδομάτων θα γίνει έως  την 20η 

Αυγούστου 2018. 

… επιστροφή 

 



Β) ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ 

4. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυση δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ 
στους συζύγους θανόντων κατά τις πυρκαγιές ή στα πρόσωπα με το 
οποία αυτοί είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή, εάν δεν 
υπάρχουν, στους πλησιέστερους συγγενείς του 

• Δικαιούχοι: Σύζυγοι ή πρόσωπα τα οποία είχαν συνάψει σύμφωνο 
συμβίωσης ή, εάν δεν υπάρχουν, οι πλησιέστεροι συγγενείς θανόντων κατά 
τις πυρκαγιές. 
 

• Διαδικασία: Η διαδικασία θα γίνει αυτόματα. Η Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Εργασίας θα επικοινωνήσει με τους δικαιούχους ώστε να 
δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό τους. 
 

5. Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στα προστατευόμενα τέκνα των 
θανόντων κατά τις πυρκαγιές ύψους 1000 ευρώ ανά τέκνο έως την 
ενηλικίωση τους ή εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερο ή ανώτατο 
ίδρυμα του εσωτερικού έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της 
ηλικίας τους. Το επίδομα χορηγείται εφ’ όρου ζωής στα τέκνα με 
ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. 
 

• Δικαιούχοι: Τα τέκνα των θανόντων στις πυρκαγιές. 
 

• Διαδικασία: 
 

o Σε περίπτωση που ένας εκ των 2 γονέων βρίσκεται εν ζωή, η 
διαδικασία γίνεται αυτόματα από τον ΟΠΕΚΑ. 

o Σε περίπτωση που έχουν αποβιώσει και οι 2 γονείς απαιτείται αίτηση 
στον ΟΠΕΚΑ εκείνου που έχει την επιμέλεια του παιδιού. 

… επιστροφή 

 

Γ) ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ 

6. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι 31/12/2018, χωρίς 
προϋποθέσεις, στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στα εξαρτώμενα 
μέλη, η δε χορήγηση των  προβλεπομένων παροχών - επιδομάτων  
καταβάλλεται άμεσα, χωρίς την τήρηση χρονολογικής σειράς. 
 

• Δικαιούχοι: Οι πυρόπληκτοι της Περιφέρειας Αττικής εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα του ΕΦΚΑ. 
 

• Διαδικασία: Υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στα  
υποκαταστήματα του  ΕΦΚΑ. 

 
• Δικαιολογητικά:  

 



1. Αίτηση  – Υπεύθυνη Δήλωση που θα προμηθεύεται από τα 
υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ όπου ο ενδιαφερόμενος θα συναινεί επί τη 
αίτησης ώστε ο ΕΦΚΑ να αναζητήσει αυτεπάγγελτα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  
 

2.  Αντίγραφο του εντύπου φορολογικής  δήλωσης φυσικών προσώπων Ε1, 
έτους 2017 –ή 2018- για να αποδείξει  την μόνιμη ή δευτερεύουσα κατοικία  
 
ή την εντοπιότητα στην πληγείσα περιοχή 
 
ή εξιτήριο ή βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος, στην 
περίπτωση που έχουν βαρύ τραυματισμό. 

 
 

7. Επίσπευση, άνευ χρονολογικής σειράς, των αιτήσεων 
συνταξιοδότησης από ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ και ΜΤΠΥ που έχουν 
υποβληθεί ή θα υποβληθούν από πυρόπληκτους έως 30/9/2018. 
 

• Δικαιούχοι: Οι πυρόπληκτοι συνταξιούχοι που έχουν καταθέσει αίτηση 
συνταξιοδότησης και όσοι θα καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης έως τις 
30/9/2018. 
 

• Διαδικασία: Η διαδικασία θα γίνεται αυτόματα από τους αρμόδιους φορείς 
 

8. Επιμήκυνση των δόσεων οφειλετών συνταξιούχων που ρυθμίζονται 
-  αποπληρώνονται  μέσω της σύνταξης τους από τις 40 δόσεις, που 
ισχύει σήμερα, στις 60 δόσεις.  

• Δικαιούχοι: Οι πυρόπληκτοι συνταξιούχοι, που έχουν καταθέσει αίτηση 
συνταξιοδότησης  και όσοι  θα καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης έως τις 
30/9/2018. 

• Διαδικασία Υποβολή σχετικής: Κατάθεση αίτησης  επιμήκυνσης  που θα 
προμηθεύεται από την αρμόδια Διεύθυνση απονομής συντάξεων του ΕΦΚΑ. 

• Δικαιολογητικά: Σχετική Αίτηση επιμήκυνσης συνοδευόμενη από 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/88 ότι οι ίδιοι έχουν κύρια ή δευτερεύουσα 

κατοικία ή φιλοξενούνταν σε κατοικία της περιοχής που επλήγη ή ότι 

υπέστησαν σοβαρή βλάβη στην υγεία τους εξαιτίας των συνεπειών της 

πυρκαγιάς. 

9. Αναστολή έως 31/12/2018 της καταβολής τρεχουσών εισφορών 
και της υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), 
χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή 
άλλων προσαυξήσεων. 

10. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος Ιουνίου του 
2018 ασφαλιστικών εισφορών μετά των πρόσθετων τελών, τόκων 
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. 

11. Οι παραπάνω εισφορές εξοφλούνται μετά την 1/1/2019 σε 12-24 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 



12. Διατήρηση της ρύθμισης, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής 
των δόσεων, για όσους βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλής. 

13. Αναστολή της καταβολής δόσεων εκκαθαρίσεων και δόσεων 
ρυθμίσεων ως 31/12/2018. 

14.  Οι δόσεις εκκαθαρίσεων που τίθενται σε αναστολή εξοφλούνται 
μετά την 1/1/2019 σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις. 

15. Οι δόσεις ρυθμίσεων που τίθενται σε αναστολή εξοφλούνται στο 
τέλος της ρύθμισης σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις. 
 
Για τις περιπτώσεις 9 ως 15 
 
• Δικαιούχοι: Εργοδότες ή ασφαλισμένοι που έχουν επαγγελματική 
εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις πυρόπληκτες περιοχές. 
 

• Διαδικασία: Υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης (Ν.1599/86 

άρθρ.8)  στις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης ή 

η άσκηση επαγγελματικής  δραστηριότητας. Αν δεν έχει δηλωθεί η 

πληγείσα επαγγελματική εγκατάσταση πρέπει να υποβάλλεται σχετικό 

αποδεικτικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που να 

αποδεικνύει την έναρξη λειτουργίας  της επαγγελματικής κατάστασης. 

 

• Δικαιολογητικά: Αίτηση που  θα διατίθεται στα Υποκαταστήματα 

του ΕΦΚΑ. Αν δεν έχει δηλωθεί η πληγείσα επαγγελματική εγκατάσταση 

σχετικό αποδεικτικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 

ειδικότερα δήλωση έναρξης επαγγελματικής εγκατάστασης από το Τμήμα 

Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 

… επιστροφή 

Δ) ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Τ. ΟΕΚ 

16.  Αναστέλλονται οι υποχρεώσεις καταβολής δόσεων για 
δανειολήπτες εξ' ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ για χρονικό διάστημα 
έως 36 μήνες, χωρίς επιβάρυνση. 
 

• Δικαιούχοι: Δανειολήπτες εξ’ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ, των οποίων οι 
κατοικίες, για τις οποίες χορηγήθηκαν τα δάνεια, βρίσκονται σε 
πυρόπληκτες περιοχές και έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για υπαγωγή 
σε ρύθμιση. 
 

• Διαδικασία: Η διαδικασία θα γίνει αυτόματα. Ο ΟΑΕΔ θα επικοινωνήσει με 
τους δικαιούχους. 
 

17. Παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή 
στις ρυθμίσεις των δανειοληπτών εξ’ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ, 
για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες, με έναρξη παράτασης από τις 
19/12/2018. 



 
• Δικαιούχοι: Δανειολήπτες εξ’ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ, των οποίων οι 

κατοικίες, για τις οποίες χορηγήθηκαν τα δάνεια, βρίσκονται σε 
πυρόπληκτες περιοχές και δεν έχουν υπαχθεί σε κάποια ρύθμιση. 

 
• Διαδικασία: Παρατείνεται αυτόματα η προθεσμία κατάθεσης αίτησης για 

υπαγωγή σε ρύθμιση  έως και τις 19/12/2019. 

… επιστροφή 

 

Ε) Δημοσία δαπάνη οι κηδείες των θυμάτων 
18.  Δημοσία δαπάνη οι κηδείες των θυμάτων 

 
• Δικαιούχοι: Κληρονόμοι θανόντων  

 
• Διαδικασία: 

o Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Σταδίου 29, Αθήνα, Τ.Κ. 101 10 (1ος όροφος), είτε από τον 
αιτούντα, αυτοπροσώπως ή με άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από 
αυτόν πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς. 

o Σημειώνεται ότι τα έξοδα κηδείας μέχρι 2.000€ είναι αφορολόγητα, 
ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. 

 
• Δικαιολογητικά 

 
1. Αίτηση του/της δικαιούχου με επισυναπτόμενη φωτοτυπία αστυνομικής 
ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
2. Εξοφλητικό τιμολόγιο γραφείου τελετών στο οποίο θα αναγράφεται το 
όνομα, ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του/της δικαιούχου. 
3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου. 
4. Αντίγραφο παραστατικού με τα στοιχεία λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ) 
στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του/της δικαιούχου είσπραξης. 

… επιστροφή 
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