ΑΔΑ: Ω2Ψ7465Θ1Ω-ΝΔΕ

Αθήνα,
30 -10-2018
Αριθ. Πρωτ. : οικ.56742/552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΣ : 1. ΕΦΚΑ
Γραφείο κ. Διοικητή
Αγ. Κωνσταντίνου 8
102 41 Αθήνα
2. ΕΤΕΑΕΠ
Γραφείο κ. Διοικητή
Φιλελλήνων 13-15
105 57 Αθήνα

ΘΕΜΑ : «Στήριξη επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων από το σεισμό την
26/10/2018 που έπληξε το Νομό Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
Μετά το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 που έπληξε το νομό Ζακύνθου της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η Πολιτεία λαμβάνει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την
ανακούφιση και στήριξη των πληγέντων. Στο πλαίσιο αυτό, όπως γνωρίζετε, από το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχουν ήδη
θεσμοθετηθεί και ισχύουν πάγιες ρυθμίσεις [άρθρο 4, παρ. 2 του ν. 2556/97, όπως ισχύει
και Υ.Α. με αριθ. πρωτ. Φ14/οικ.333/6-3-1998 (ΦΕΚ Β΄ 272)],σύμφωνα με τις οποίες για
τις αποδεδειγμένα πληγείσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους, που έχουν
επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές
καταστροφές, προβλέπονται σημαντικές διευκολύνσεις:
α) Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής
καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά των προσθέτων τελών, τόκων,
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).
β) Αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής
γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς
υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων).
γ) Οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12 – 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής
γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίον έληξε η εξάμηνη
αναστολή.
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Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση ενεργοποίηση των ρυθμίσεων του
παρόντος στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς σας.
Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αναστάσιος Πετρόπουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείου Υφυπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Κ.Α.
3. Γραφείο Προϊστάμενης
Γεν. Διεύθυνσης Κοιν. Ασφάλισης
4. Δ/νση Κύριας Ασφάλισης
και Εισφορών – Τμήμα Δ΄
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