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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ

      
 
 Αθήνα:   25/1/2019                               

 

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  
 

 
 Α.Π. : Δ.ΕΙΣΦ.Μ./24/106704
 

 
ΕΓΚΥ

            
ΙΣΗΣ 

ΝΙΚΗΣ
         ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛ
        ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ     

Σ 

ΚΛΙΟΣ  ΑΡ. : 2 
  

          
  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ενιαίος 
Φορέας 

Κοιν
Ασφ

ωνικής 
άλισης 

ΠΡΟΣ:  
1. Υπηρεσίες Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α 

ηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο 

ς 
φάλισης 

ής    

σφάλισης 
ς Ασφάλισης 

  Σταδίου 29, 

 Εφαρμογών  
  Παπαδιαμαντοπούλου 87, 

3. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. 

ΩΝ 
 ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

 

 
                           210 52 85 642- 639-536          

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
Ταχ. Διεύθυνση:  Σατωβριάνδου 18 
                              104  32 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:      Βασιλική Οικονόμου 
                            Σπ. Κυμπουρόπουλος 
Αριθ. τηλ.:           210 52 85 518 - 615 
  
E – mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr     
 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ

2. Περιφερειακές Υπ
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.Υπουργειο Εργασία
    Κοινωνικής Ασ
    και Κοινωνικ
    Αλληλεγγύης 
    Γεν. Δ/νση  
    Κοινωνικής Α
    Δ/νση Κύρια
    & Εισφορών 
  

ΚΩΝ 

Υ  

 

0 52 91 735 

ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
ΟΦΕΙΛΩΝ 
Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων 12,  
                            106 77 - Αθήνα
Αριθμ.  Τηλ     :  210 52 91 767 - 770 
Aριθμ. Φαξ      :  21

    10110 – Αθήνα 
 
2. Γενική Διεύθυνση 
    Πληροφορικής &
  
    115 87 - Αθήνα 
 

E – mail: diakanonismos@keao.gov.gr
                               

 

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων και εργοδοτών που διατηρούν 
επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου, ο 
οποίος ης επλήγη από τον σεισμό της 26  Οκτωβρίου 2018». 

 
Σχετ: Γενικό Έγγραφο, Δ.ΕΙΣΦ./586/1343765/9-11-2018 
 

Με το πιο πάνω σχετικό έγγραφο των Υπηρεσιών μας, δόθηκαν οδηγίες για την 

Ν. Ζακύνθου.  
Με τη παρούσα παρέχονται οδηγίες για την διαχείριση οφειλών των επιχειρήσεων 
του  Ν μιά από τον σεισμό. 

διαχείριση οφειλών, ασφαλισμένων, εργοδοτών των οποίων οι επιχειρήσεις 
υπέστησαν ζημιά κατά τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018, στο 

ν 
. Ζακύνθου, που δεν υπέστησαν ζη   
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Ειδικότερα σας κοινοποιούμε :  

        α) τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ’ 200 Α’/3 2-
2018), όπως προστίθεται στις  διατάξεις του Ν.2256/1994 του άρθρου 8 παρ.2 στις 
οποίες ορίζεται ότι : «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
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μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή 
των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και να ρυθμίζονται οι 
καθυστερούμενες κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων και 
εργοδοτών, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα 
σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, οι οποίες 
επιδρούν στη γενικότερη οικονομική ζωή της περιοχής, χωρίς να απαιτείται η 
επέλευ ς ζημίας στις εγκαταστάσεις τουςση υλική . Με την ίδια απόφαση 

  

αθυστερούμενων ασφαλιστικών 
εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επιχειρήσεων, εργοδοτών ή 

προσδιορίζονται κάθε φορά η πληγείσα περιοχή, οι ειδικότεροι όροι, οι 
προϋποθέσεις, η διάρκεια των μέτρων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
αναφορικά με την αναστολή και τη ρύθμιση των εισφορών».  

                
           β) τις διατάξεις της κατ’ εξουσιοδότησης του ανωτέρου νόμου εκδοθείσας 
Απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης με αριθμ : Δ.15/Δ’/63100/1742 (ΦΕΚ 5503, Β’/7-12-2018), 
αναφορικά με την «ρύθμιση τρεχουσών και κ

ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο 
Νομό Ζακύνθου ο οποίος επλήγη από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου του 2018, 
κατά εξουσιοδότηση του άρθρου Ν. 4578/2018. 

 
          Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες με την παρούσα διατάξεις, πάσης φύσεως 
ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε υποχρεωτική ασφάλιση, τρέχουσες και 
καθυστερούμενες, προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. που οφείλονται από 
επιχειρήσεις ή εργοδότες ή ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική 
εγκατάσταση ύ ή ασκούν δραστηριότητα στο Νομό Ζακ νθου της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσω αν, ο οποίος επλήγη πό το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου του 2018, 
ρυθμίζονται ως εξής: 

1. Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του 
προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικές 
εισφορές (μετά των προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και 
λοιπών επιβαρύνσεων), ήτοι 28/9/2018. 

2. ναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής 

/2019). 

Α
γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική 
καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων 
τελών ή άλλων προσαυξήσεων, ήτοι 1/10/2018 – 29/3  
 

        Οι εισφορές των ανωτέρω περιπτώσεων, εξοφλούνται σε δώδεκα (12) 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επομένου μήνα 
εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή, ήτοι 1/4/2019.
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        Η αίτηση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσης μπορεί να υποβληθεί 
μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται από την έναρξη ισχύος της, ήτοι έως την 
31/1/2019.

       Τα πρόσωπα ης παρ. 1 που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσης, τόσο 
κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής 
των δόσεων, και εφόσον τηρούν τους ανωτέρω όρους, θεωρούνται ασφαλιστικά 
ενήμερα. 

 
       Τόσο κατά το διάστη

τ

μα 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 π θεί. Αναβάλλονται οι ποινικές 
δίκες για αση του α.ν ει τροποποιηθεί και ισχύει, 
αναστέλλετ ι ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για 

ου έχουν ήδη επιβλη
. 86/1967, όπως έχπαράβ

α
παράβαση του ίδιου νόμου. 

 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

 
        Στις ρυθμίσεις της παρούσας υπάγονται τα πρόσωπα της παρ. 1 που δεν 
έχουν ποστεί υλική ζημία στις εγκαταστάσεις.υ  

 
ειγμένα έχουν υποστεί ζημιές μπορούν να 

υπαχθού ε ί  
        Τα πρόσωπα της παρ. 1 που αποδεδ

είτ  στις ρυθμ σεις της παρούσας είτε στις ρυθμίσεις του άρθρου 8 ν 
παρ. 1 του ν. 2256/1994, όπως ισχύει, και της αριθμ. Φ.14/ οικ.333/6.3.1998 
υπουργ ής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 272).ικ   

 
Μετά την υπαγωγή τους σε μία εκ των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν είναι 

δυνατ  η υπα η δεύτερη. 
ύσας να λάβει γνώση το προσωπικό των υπηρεσιών 

α

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ε.Φ.Κ.Α.     
 

  ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ 
Εσω

ή γωγή τους στ
Της παρο

ρμοδιότητάς σας. 
 

 
τ. Διανομή: 

1

3. Γρ. κ. Αν. Γεν. Δ ντή Εισφορών & Ελέγχων 
4. Δ/νση Εισφορών  Μισθωτών 

 
      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 
 

ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΟΥΤΣΙΑ 

. Γρ. κ. Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α. 
2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών 

/
 Μη
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