Μέηξα ΔΦΚΑ γηα ηε ζηήξημε ηωλ θαηνίθωλ ζηηο πιεγείζεο
από ηηο ππξθαγηέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζηηο
23 θαη 24 Ινπιίνπ 2018
Αζήλα, 31 Ινπιίνπ 2018
Η Δηνίθεζε ηνπ ΕΦΚΑ ζην πιαίζην ηωλ δξάζεωλ αξωγήο ηνπ ππνπξγείνπ Εξγαζίαο
πξνο ηνπο πιεγέληεο από ηηο ππξθαγηέο ηεο 23εο θαη 24εο Ινπιίνπ 2018, αλαθνηλώλεη ηηο
αθόινπζεο παξνρέο θαη δηεπθνιύλζεηο:
Α) ΜΔΣΡΑ ΑΜΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ
1.Καηαβνιή εθάπαμ έθηαθηνπ βνεζήκαηνο, ίζνπ κε ην κεηθηό ρξεκαηηθό πνζό δύν
(2) κεληαίωλ ζπληάμεωλ (θύξηωλ, επηθνπξηθώλ θαη κεξηζκάηωλ), ζηνπο
ππξόπιεθηνπο ζπληαμηνύρνπο ΔΦΚΑ, ΔΣΔΑΔΠ, ΜΣΠΤ



Γηθαηνύρνη: Οη ζπληαμηνύρνη πνπ έρνπλ θύξηα ή δεπηεξεύνπζα θαηνηθία ή
θηινμελνύληαη ζε θαηνηθία ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο, ή ππέζηεζαλ βαξύ
ηξαπκαηηζκό ιόγω ηωλ θαηαζηξνθώλ.



Γηαδηθαζία:
o Γηα όζνπο έρνπλ θύξηα θαηνηθία ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο, ε δηαδηθαζία ζα
γίλεη απηόκαηα από ηα ηακεία.
o Γηα ηνπο ππόινηπνπο, απαηηείηαη θαηάζεζε ζρεηηθήο αίηεζεο ζηελ
ππεξεζία πιεξωκήο ζπληάμεωλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ππεξεζίαο ηνπ ΕΦΚΑ.



Γηθαηνινγεηηθά (γηα ηνπο δηθαηνύρνπο πνπ δελ έρνπλ θύξηα θαηνηθία ζηηο
πιεγείζεο πεξηνρέο):
1. Σρεηηθή αίηεζε ζηνλ ΕΦΚΑ.
2. Έληππν Ε1 θνξνινγηθνύ έηνπο 2017 -ή 2018- (γηα ηελ απόδεημε ηεο
δεπηεξεύνπζαο θαηνηθίαο ηνπο ή πεξί θηινμελίαο ηνπο ζε θαηνηθία ηεο
πιεγείζαο πεξηνρήο) γηα λα απνδεηρζεί ε εληνπηόηεηα ζηελ πεξηνρή,ή
εμηηήξην ή βεβαίωζε δεκόζηνπ ή ηδηωηηθνύ λνζειεπηηθνύ ηδξύκαηνο, ζηελ
πεξίπηωζε πνπ έρνπλ βαξύ ηξαπκαηηζκό

Η θαηαβνιή ηνπ εθάπαμ έθηαθηνπ βνεζήκαηνο ηωλ δηπιώλ ζπληάμεωλ ζα γίλεη έωο ηελ
20ε Απγνύζηνπ 2018.

Β)ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΛΑΦΡΤΝΗ
1.Υνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο κέρξη 31/12/2018, ρωξίο πξνϋπνζέζεηο,
ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΦΚΑ θαη ζηα εμαξηώκελα κέιε, ε δε ρνξήγεζε ηωλ
πξνβιεπνκέλωλ παξνρώλ - επηδνκάηωλ θαηαβάιιεηαη άκεζα, ρωξίο ηελ ηήξεζε
ρξνλνινγηθήο ζεηξάο.



Γηθαηνύρνη: Οη ππξόπιεθηνη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα
ηνπ ΕΦΚΑ.



Γηαδηθαζία: Υπνβνιή Αίηεζεο - Υπεύζπλεο Δήιωζεο ζηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ
ΕΦΚΑ.



Γηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε - Υπεύζπλε Δήιωζε πνπ ζα πξνκεζεύεηαη από ηα
ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ΕΦΚΑ όπνπ ν ελδηαθεξόκελνο ζα ζπλαηλεί επί ηε
αίηεζεο ώζηε ν ΕΦΚΑ λα αλαδεηήζεη απηεπάγγειηα ηα απαηηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά.
2. Αληίγξαθν ηνπ εληύπνπ θνξνινγηθήο δήιωζεο θπζηθώλ πξνζώπωλ Ε1,
έηνπο 2017 -ή 2018- γηα λα απνδείμεη ηελ κόληκε ή δεπηεξεύνπζα θαηνηθία
ή ηελ εληνπηόηεηα ζηελ πιεγείζα πεξηνρή ή εμηηήξην ή βεβαίωζε δεκόζηνπ
ή ηδηωηηθνύ λνζειεπηηθνύ ηδξύκαηνο ζηελ πεξίπηωζε πνπ έρνπλ βαξύ
ηξαπκαηηζκό

2.Δπίζπεπζε, άλεπ ρξνλνινγηθήο ζεηξάο, ηωλ αηηήζεωλ ζπληαμηνδόηεζεο από
ΔΦΚΑ, ΔΣΔΑΔΠ θαη ΜΣΠΤ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ή ζα ππνβιεζνύλ από
ππξόπιεθηνπο έωο 30/9/2018.




Γηθαηνύρνη:Οη ππξόπιεθηνη ζπληαμηνύρνη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε
ζπληαμηνδόηεζεο θαη όζνη ζα θαηαζέζνπλ αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο έωο ηηο
30/9/2018.
Γηαδηθαζία:Η δηαδηθαζία ζα γίλεηαη απηόκαηα από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο

3.Δπηκήθπλζε ηωλ δόζεωλ νθεηιεηώλ ζπληαμηνύρωλ πνπ ξπζκίδνληαη απνπιεξώλνληαη κέζω ηεο ζύληαμεο ηνπο από ηηο 40 δόζεηο, πνπ ηζρύεη ζήκεξα,
ζηηο 60 δόζεηο.





Γηθαηνύρνη:Οη ππξόπιεθηνη ζπληαμηνύρνη, πνπ έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε
ζπληαμηνδόηεζεο θαη όζνη ζα θαηαζέζνπλ αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο έωο ηηο
30/9/2018.
Γηαδηθαζία Τπνβνιή ζρεηηθήο: Καηάζεζε αίηεζεο επηκήθπλζεο πνπ ζα
πξνκεζεύεηαη από ηελ αξκόδηα Δηεύζπλζε απνλνκήο ζπληάμεωλ ηνπ ΕΦΚΑ.
Γηθαηνινγεηηθά: Σρεηηθή Αίηεζε επηκήθπλζεο ζπλνδεπόκελε από Υπεύζπλε
Δήιωζε ηνπ Ν. 1599/88 όηη νη ίδηνη έρνπλ θύξηα ή δεπηεξεύνπζα θαηνηθία ή

θηινμελνύληαλ ζε θαηνηθία ηεο πεξηνρήο πνπ επιήγε ή όηη ππέζηεζαλ ζνβαξή
βιάβε ζηελ πγεία ηνπο εμαηηίαο ηωλ ζπλεπεηώλ ηεο ππξθαγηάο.
4.Αλαζηνιή έωο 31/12/2018 ηεο θαηαβνιήο ηξερνπζώλ εηζθνξώλ θαη ηεο
ππνβνιήο Αλαιπηηθώλ Πεξηνδηθώλ Γειώζεωλ (Α.Π.Γ.), ρωξίο ππνινγηζκό θαηά
ην δηάζηεκα απηό πξόζζεηωλ ηειώλ ή άιιωλ πξνζαπμήζεωλ.
5.Κεθαιαηνπνίεζε ηωλ θαζπζηεξνύκελωλ κέρξη ην ηέινο Ινπλίνπ ηνπ 2018
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κεηά ηωλ πξόζζεηωλ ηειώλ, ηόθωλ πξνζαπμήζεωλ θαη
ινηπώλ επηβαξύλζεωλ.
6.Οη παξαπάλω εηζθνξέο εμνθινύληαη κεηά ηελ 1/1/2019 ζε 12-24 ηζόπνζεο
κεληαίεο δόζεηο.
7.Γηαηήξεζε ηεο ξύζκηζεο, ζε πεξίπηωζε κε εκπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηωλ
δόζεωλ, γηα όζνπο βξίζθνληαη ζε θαζεζηώο ξύζκηζεο νθεηιήο.
8.Αλαζηνιή ηεο θαηαβνιήο δόζεωλ εθθαζαξίζεωλ θαη δόζεωλ ξπζκίζεωλ ωο
31/12/2018.
9.Οη δόζεηο εθθαζαξίζεωλ πνπ ηίζεληαη ζε αλαζηνιή εμνθινύληαη κεηά ηελ
1/1/2019 ζε αληίζηνηρεο κεληαίεο δόζεηο.
10.Οη δόζεηο ξπζκίζεωλ πνπ ηίζεληαη ζε αλαζηνιή εμνθινύληαη ζην ηέινο ηεο
ξύζκηζεο ζε αληίζηνηρεο κεληαίεο δόζεηο.
Γηα ηηο πεξηπηώζεηο 4 ωο 10


Γηθαηνύρνη: Εξγνδόηεο ή αζθαιηζκέλνη πνπ έρνπλ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ή
δξαζηεξηόηεηα ζηηο ππξόπιεθηεο πεξηνρέο.



Γηαδηθαζία: Υπνβνιή Αίηεζεο - Υπεύζπλεο Δήιωζεο (Ν.1599/86 άξζξ.8) ζηηο
Υπεξεζίεο ηνπ ΕΦΚΑ πνπ ππάγεηαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο ή ε άζθεζε
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Αλ δελ έρεη δειωζεί ε πιεγείζα επαγγεικαηηθή
εγθαηάζηαζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζρεηηθό απνδεηθηηθό ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Δεκνζίωλ Εζόδωλ (ΑΑΔΕ) πνπ λα απνδεηθλύεη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο
επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο.



Γηθαηνινγεηηθά: Αίηεζε πνπ ζα δηαηίζεηαη ζηα Υπνθαηαζηήκαηα ηνπ ΕΦΚΑ. Αλ
δελ έρεη δειωζεί ε πιεγείζα επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ζρεηηθό απνδεηθηηθό ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίωλ Εζόδωλ (ΑΑΔΕ), εηδηθόηεξα δήιωζε έλαξμεο
επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο από ην Τκήκα Μεηξώνπ ηεο αξκόδηαο Δ.Ο.Υ.

Επηζεκαίλεηαη, όηη ζε θάζε πεξίπηωζε νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Φνξέα είλαη αλά πάζα
ζηηγκή ζηε δηάζεζε ηωλ πιεγέληωλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζθεξζεί θάζε δπλαηή βνήζεηα.

