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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔ/ΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ  

ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18  

Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες: Μαντώ Καλιαβού 

Αριθ. Τηλεφώνου : 210 5285598 

                        : 210 5285690                           

e-mail: d.eisf.mmisth@efka.gov.gr 

 

 
 

Αθήνα     25/ 01/ 2019 
 

Αριθμ. Πρωτ. 

ΔΙΕΣΦΜΜ/68/106650  

 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 3 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α΄ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

Ως ο συν/νος Πίνακας Διανομής 

 
Θέμα: Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών 

ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών ασφαλισμένων που 

έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου, ο οποίος 

επλήγη από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018. 

 

Σχετικά  : 1. Η αριθμ. Δ.15/Δ΄/63100/1742/05.12.2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ ΤΒ΄ 

5503/7.12.2018. 

 2. Το αριθμ. πρωτ Δ.ΕΙΣΦ.Μ/586/1343765/09.11.2018 Κοινό Γενικό 

έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών & Ελέγχων ΕΦΚΑ και του 

Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών– Δ/νση Διακανονισμού 

Οφειλών (ΚΕΑΟ). 

 

Με το πιο πάνω σχετικό έγγραφο της Υπηρεσία μας, δόθηκαν οδηγίες για τη διαχείριση 

οφειλών ασφαλισμένων και εργοδοτών των οποίων οι επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιά κατά το 

σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 στο Ν. Ζακύνθου. 

Με  την πιο πάνω σχετική (1) , Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  

και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης περιλαμβάνονται ασφαλιστικές ρυθμίσεις στο πεδίο εφαρμογής 

της οποίας μεταξύ άλλων εμπίπτουν μη μισθωτοί ασφαλισμένοι (Ελ. Επαγγελματίες, 
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Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες) που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή 

δραστηριότητα στον Νομό Ζακύνθου, που επλήγη από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018, 

ακόμη και αν δεν έχουν υποστεί υλική ζημιά στις εγκαταστάσεις. 

 

Με την παρούσα παρέχουμε οδηγίες για την διαχείριση οφειλών  μη Μισθωτών  ασφαλισμένων 

του Ν. Ζακύνθου που δεν υπέστησαν ζημιά από το σεισμό. 

 

1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Με  την πιο πάνω σχετική (1) ΥΑ, καθορίζεται η πληγείσα περιοχή στα όρια του Νομού 

Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 

2.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

της παρούσας οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν, είναι οι ακόλουθες: 

1. Αναστολή της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών της χρονικής 

περιόδου  Σεπτεμβρίου 2018 έως Φεβρουάριο 2019 καθώς και δόσεων εκκαθάρισης που 

έχουν προκύψει από  διαδικασία εκκαθάρισης με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής 

από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη ο σεισμός (01/10/2018 – 31/03/2019) ήτοι  

για έξι μήνες  

2. Αναστολή μέχρι 31/03/2019 της καταβολής δόσεων από υπαγωγή σε άλλη ρύθμιση 

καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών. 

3. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων, έως 31/12/2016 και των δόσεων εκκαθάρισης 

ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών από 01/01/2017, μέχρι το τέλος του 

προηγούμενου μήνα εκείνου που συνέβη ο σεισμός με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και 

λοιπές προσαυξήσεις της ίδιας ημερομηνίας. 

4. Μετά τη λήξη της αναστολής (01/04/2019), οφειλόμενες δόσεις  εκκαθάρισης που 

ετέθησαν σε αναστολή (περ. 1) και ασφαλιστικές εισφορές της περίπτωσης (3.), 

εξοφλούνται σε 12  ισόποσες δόσεις (ΚΕΑΟ).  

5. Μη εκκαθαρισμένες τρέχουσες εισφορές της περιόδου αναστολής, αναζητούνται και 

εξοφλούνται μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης (σχετ. η αριθ. 21/2018 εγκύκλιος). 

 

3.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 

Για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρ. 1 της ως άνω Υπουργικής  Απόφασης ,υποβάλλεται 

Αίτηση  στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μη Μισθωτών  ΕΦΚΑ που υπάγεται η έδρα της επαγγελματικής 

εγκατάστασης – δραστηριότητας, μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται από την έναρξη ισχύος 

της, ήτοι μέχρι 31/01/2019. (επισυνάπτεται συν/νο σχέδιο αίτησης).  
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Εφόσον  η αίτηση του ασφαλισμένου αφορά και ή μόνο (σε περίπτωση διακοπής/παύσης 

εργασιών) σε αναστολή δόσεων ρύθμισης, αντίγραφο αυτής διαβιβάζεται στο ΚΕΑΟ, για 

ενέργειες, λόγω αρμοδιότητας της συγκεκριμένης Υπηρεσίας. 

 

4. ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Ο προσδιορισμός της ρυθμιζόμενης  οφειλής,  το ποσό δόσης,  οι όροι ρύθμισης και η απώλεια 

δικαιώματος συνέχισής της θα οριστούν  από το ΚΕΑΟ,  μετά τη βεβαίωση του συνόλου της 

οφειλής. 

 
5.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

Τα πρόσωπα που θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις της παρ.1 της Υπουργικής Απόφασης: 

 κατά την περίοδο της αναστολής, θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμεροι  

 Κατά την περίοδο της  ρύθμισης, χορηγείται ενημερότητα εφόσον καταβάλλονται οι 

προβλεπόμενες δόσεις (με τα αναλογούντα Τ.Κ – προσαυξήσεις σε περίπτωση 

εκπρόθεσμων καταβολών) και  οι απαιτητές τρέχουσες εισφορές. 

 

6.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

Περίοδος αναστολής 

Στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους που εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση παρέχεται 

ασφαλιστική ικανότητα για παροχές περίθαλψης. 

Ο χρόνος ισχύος λήγει την 31/03/2019. 
 

Περίοδος ρύθμισης 

Στους ασφαλισμένους που εντάσσονται στη ρύθμιση των 12 δόσεων παρέχεται ασφαλιστική 

ικανότητα για παροχές περίθαλψης . 

Ο χρόνος ισχύος προσδιορίζεται από την προθεσμία καταβολής της απαιτητής δόσης ή 

τρέχουσας εισφοράς. 

 

7.   ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

Τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων 

και εφόσον τηρούνται οι όροι της παρούσης, αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών 

μέτρων. Δεν αίρονται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβληθεί. Αναβάλλονται 

οι ποινικές δίκες για παράβαση του α.ν. 86/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για παράβαση του 

ίδιου νόμου. 

 

8. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

Η επεξεργασία και η διαχείριση των αιτημάτων υπαγωγής στις πιο πάνω ρυθμίσεις, των ελ. 

επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική 
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εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου, ο οποίος επλήγη από το σεισμό της 26ης 

Οκτωβρίου 2018 καθώς και η καταχώρησή τους στο ΜΣ θα γίνεται από τα αρμόδια 

υποκαταστήματα ΕΦΚΑ μη Μισθωτών που υπάγονται οι ασφαλισμένοι. 

 

Επισημαίνεται ότι, οδηγίες για την διεκπεραίωση των αιτήσεων καθώς και κάθε άλλη 

διευκρίνιση για την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου θα δοθούν με νεότερο έγγραφο. 

 

Για τις προβλεπόμενες από τη σχετική Υπουργική Απόφαση ρυθμίσεις για εργοδότες/μισθωτούς 

έχει εκδοθεί η αριθμ.     2/2019      Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών. 

 

Παρακαλούμε  με ευθύνη των Προϊστάμενων Δ/νσεων και Υποκαταστημάτων να λάβει   γνώση 

ενυπόγραφα το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας.  

 

Συν/να: Σχέδιο αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. 

 

 

 

 

                                                    Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΕΦΚΑ 

                                                    Λ. ΣΕΜΠΟΣ 

 
            Ακριβές αντίγραφο  
Η ΠΡ/ΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

                 Ε. ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ 

 

1. Γρ. κ. Διοικητή ΕΦΚΑ 

dioikitis@efka.gov.gr 

2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών ΕΦΚΑ 

ypod1@efka.gov.gr 

ypod2@efka.gov.gr 

3 Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών 

gd.eisforon@efka.gov.gr,gd.ergodoton@efka.gov.gr,gd.sintaxeon@efka.gov.gr, 

gd.dioik.oikon@efka.gov.gr 

4 Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  

Σταδίου 29, 10110 Αθήνα 

asfmis@ggka.gr 

5 Γρ. Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΕΤΕΑ) 

Φιλελλήνων 13-15 Τ.Κ. 105 57 

dioikitis@etea.gov.gr 

6 ΗΔΙΚΑ Α.Ε.  

Λυκούργου 10, 10551 Αθήνα 

protokolo@idika.gr 

7 Γ.Σ.Ε.Ε.  

28ης  Οκτωβρίου 69, 10434Αθήνα 

info@gsee.gr 

8 Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών  

Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα 

pol@otenet.gr 

9 Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών  

Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 

efeea@otenet.gr 

10 Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας 

Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 

info@pofee.gr 

11 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών 

info@acsmi.gr 

12 Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

info@acci.gr 

13 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  

Νίκης 4. 102 48 Αθήνα 

tee@central.tee.gr 

14 ΓΣΕΒΕΕ 

gsevee@gsevee.gr 

15 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας 

keeuhcci@uhc.gr 
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