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 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΑΡ. :38 

Ενιαίος 
Φορέας 

Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

  
  
         
 
    ΠΡΟΣ: 
    Όλες τις Υπηρεσίες Μισθωτών 
     του Ε.Φ.Κ.Α. 

  
 
 
 
 
 

      
ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων από τις 
πυρκαγιές στις 23 & 24 Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής & 
Πελοποννήσου εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών 
Έργων » 
 

 
 

 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, με αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.42081/1093 (Φ.Ε.Κ. 
3176/τ.Β/1-8-2018) Απόφαση Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορούν την αναστολή υποβολής Αναλυτικών 
Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους 
πληγέντες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 σε 
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως αυτές 
οριοθετήθηκαν με την αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/8-8-2018 (Φ.Ε.Κ. 
3255/τ.Β/8-8-2018) Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Ανάπτυξης, 
Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών και το με αριθμ. 
Δ.15/Δ’/οικ.45394/1230/27-8-2018, ενημερωτικό έγγραφο του Υφυπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
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1. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 
Οι περιοχές που υπάγονται στις συγκεκριμένες ασφαλιστικές ρυθμίσεις και 

οριοθετήθηκαν με τις ανωτέρω διατάξεις, αποτυπώνονται με ακρίβεια στους χάρτες 
που εμφαίνονται στα  ακόλουθα links του Ελληνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με 
την Υπηρεσία Copernicus: 

 
• http:/gis.ktimanet.gr/cachenascommon/2017_orio.jpg 
• http:/gis.ktimanet.gr/cachenascommon/2017_kinetta.jpg, 

 
καθώς και σε βάθος των οικοδομικών τετραγώνων που εφάπτονται του 
περιγράμματος των ανωτέρω περιοχών. 
 
 

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, στις ασφαλιστικές ρυθμίσεις 
εμπίπτουν οι πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στις 
Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου και  ειδικότερα: 

 
Α) Φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν επαγγελματική στέγη (κύρια ή 
δευτερεύουσα), στις πληγείσες περιοχές, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί.  
Β) Ασφαλισμένοι ή εργοδότες, ανεξαρτήτως της περιοχής που βρίσκεται η 
επαγγελματική τους στέγη ή ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα εφόσον: 
 α. υπέστησαν αποδεδειγμένα σοβαρή σωματική βλάβη,  
 β. διατηρούν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή φιλοξενούνται σύμφωνα με το 
έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2016 ή 2017 στις πληγείσες 
περιοχές,  
 γ. έχουν συγγένεια α’ και β’ βαθμού ή έχουν συνάψει γάμο ή  σύμφωνο συμβίωσης 
με αποβιώσαντα πρόσωπα από τις ανωτέρω πυρκαγιές.  
 
 

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, για τα πρόσωπα της παρ.2 της 
παρούσας ισχύουν τα εξής: 
Α. Αναστέλλεται η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) 
περιόδων απασχόλησης Ιουνίου έως Νοεμβρίου 2018 καθώς και η καταβολή των 
αντίστοιχων τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, εργοδοτών κοινών 
επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων, έως 31/12/2018.  

Οι ανασταλείσες Α.Π.Δ. υποβάλλονται μετά την 1/1/2019, στα αρμόδια 
Υποκ/τα της έδρας της επιχείρησης ή οικοδομοτεχνικού έργου, αποκλειστικά με 
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ψηφιακό-μαγνητικό μέσο, χωρίς πρόσθετα τέλη ή λοιπές προσαυξήσεις που 
αφορούν σε εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.. 

Διευκρινίζεται ότι, κατά την παραλαβή των εν λόγω Α.Π.Δ., θα γίνεται 
οίκοθεν ακύρωση των προσαυξήσεων, από τον αρμόδιο υπάλληλο του 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α.. 

 
Οι ανασταλείσες ασφαλιστικές εισφορές εξοφλούνται: 
 

• με την υποβολή των αντίστοιχων Α.Π.Δ., χωρίς πρόσθετα τέλη ή λοιπές 
προσαυξήσεις,  

• με πάγια ρύθμιση του ν.4152/2013,  
• με πάγια ρύθμιση του άρθρου 8 παρ.1 του ν.2256/1994, όπως 

αντικαταστάθηκε  και ισχύει με το άρθρο 4 παρ.2 του ν.2556/97.  
 
Σας παραθέτουμε πίνακα με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των Α.Π.Δ. 

και καταβολής των αντίστοιχων τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. 
 

ΜΗΝΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 31/1/2019 31/1/2019 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 28/2/2019 28/2/2019 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 29/3/2019 31/3/2019 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 30/4/2019 30/4/2019 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 31/5/2019 31/5/2019 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 28/6/2019 30/6/2019 
 

Σε περίπτωση μη υποβολής Α.Π.Δ., ή μη καταβολής των ασφαλιστικών 
εισφορών κατά τα ανωτέρω, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο  
προσαυξήσεις. 
 
Β. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων ρύθμισης περιόδων Ιουνίου έως Νοεμβρίου 
2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018.  

Οι ως άνω δόσεις καταβάλλονται μηνιαίως μετά την 1/1/2019, στο τέλος της 
ρύθμισης με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των δόσεων, χωρίς πρόσθετα τέλη ή 
λοιπές προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. 

 
Γ. Αναστέλλεται η καταβολή εισφορών σε περιπτώσεις προαιρετικής υπαγωγής 
ή συνέχισης της ασφάλισης, έως 31 Δεκεμβρίου 2018.  
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Οι συγκεκριμένες εισφορές θα καταβληθούν μηνιαίως μετά την 1/1/2019, 
σύμφωνα με τις καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, που 
αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα.  
 
Δ. Σε περιπτώσεις υποβολής αποδεδειγμένων ψευδών στοιχείων για την υπαγωγή στις 
διατάξεις της παρούσης, αναβιώνουν αναδρομικά οι υποχρεώσεις για την υποβολή 
Α.Π.Δ. και την καταβολή τρεχουσών εισφορών, με την επιβολή των νόμιμων 
προσαυξήσεων. 
 
 

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 
 

Α. Για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παραγράφου 3, υποβάλλεται αίτηση – 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, μέσω του ιστότοπου  του 
Ε.Φ.Κ.Α. (www.efka.gov.gr) ή στις αρμόδιες Υπηρεσίες  Μισθωτών  Ε.Φ.Κ.Α. 
που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης ή του οικοδομοτεχνικού έργου, μέχρι 
30/11/2018.   
  Β. Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί η επαγγελματική εγκατάσταση στο 
μητρώο εργοδοτών Ε.Φ.Κ.Α., θα πρέπει οι αρμόδιοι υπάλληλοι των τμημάτων 
Εσόδων, να ερευνούν την ύπαρξη αυτής μέσω της Διασύνδεσης, στο 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ο.Π.Σ./τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, ή να  
συνυποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, σχετική βεβαίωση (δήλωση έναρξης 
επαγγελματικής εγκατάστασης από το Τμήμα Μητρώου) της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που να αποδεικνύει την έναρξη λειτουργίας της 
επαγγελματικής δραστηριότητας. 

Ως φιλοξενούμενα για την εφαρμογή της παρούσης, νοούνται τα πρόσωπα που 
περιλαμβάνονται στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αντίγραφο 
της οποίας θα πρέπει να συνυποβάλλεται με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. 
  

   5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
 

Στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης  και έχουν 
υπαχθεί στις ρυθμίσεις της παραγράφου 2, κατά την περίοδο της εξάμηνης αναστολής 
θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε χρήση, εκτός 
μηχανογραφικού συστήματος, χωρίς καμία παρακράτηση και με ισχύ έως 
31/12/2018, χωρίς να ερευνώνται τυχόν οφειλές. 

Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται στους αναδόχους Δημοσίων έργων για 
είσπραξη λογαριασμών (πλην τελικών), θα ισχύουν μέχρι την εξόφλησή τους από την 
αναθέτουσα αρχή. 

Μετά τη λήξη της εξάμηνης αναστολής, θα χορηγούνται στους εν λόγω 
εργοδότες βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας εφόσον τηρούν τους όρους της 
ρύθμισης και καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές. 

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις  περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων. 
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 6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Φ.Κ.Α. 
 
Η διαχείριση των αιτήσεων που έχουν/ή θα υποβληθούν, στα 

Υποκαταστήματα Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., θα πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση 
Πληροφορικής και Εφαρμογών, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπ΄αριθμ.1012092/18 
εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών. 

 
Επισημαίνεται ότι, οδηγίες για τη 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 
ασφαλισμένους - μη μισθωτούς, έχει εκδοθεί η υπ’αριθμ.39/6-9-2018 Εγκύκλιος της 
Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών, η οποία θα πρέπει να συνεκτιμάται για την 
υλοποίηση της παρούσας. 
 
  
Συν.: (1) Αίτηση        
 

              O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ε.Φ.Κ.Α. 
 

                ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 
 
        ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
1. Γρ. κ. Διοικητή 

dioikitis@efka.gov.gr
2. Γρ. κ.κ. Υποδιοικητών 

ypod1@efka.gov.gr
ypod2@efka.gov.gr

  3. Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών 
gd.sintaxeon@efka.gov.gr  gd.paroxon@efka.gov.gr
gd.anaptixis@efka.gov.gr  gd.exasf@efka.gov.gr

4. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα 
asfmis@ggka.gr

5. Γενική Δ/νση Πληροφορικής και Εφαρμογών  
gd.it@efka.gov.gr

6. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης 
gd.dioik.oikon@efka.gov.gr

7. Γενική Διεύθυνση Εισφορών & Ελέγχων 
d.eisf.eisforon@efka.gov.gr

8. Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) 
Κεντρική Υπηρεσία 
Πατησίων 12, 10677, Αθήνα 

9. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, 10677,  Αθήνα 

10. Περιφέρεια Αττικής 
Συγγρού 15-17, 11743, Αθήνα 

11. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) 

                                               
Ακαδημίας 76, 10678, Αθήνα 
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
                                                    (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
 

ΠΡΟΣ(1): Ε.Φ.Κ.Α…………………………………….. 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Διατηρώ επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκώ δραστηριότητα στην περιοχή             
που επλήγει από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Αττικής στις 23/7/2018 & 24/7/2018, ή (4) 
 
 
και επιθυμώ την υπαγωγή μου στις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α’/26-7-2018), ως κάτωθι : 
 

                             (5) 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

Α.Μ.Ε.:…………………., Α.Φ.Μ.:………………… 

 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. 

  Πάγια ρύθμιση του άρθρου 8 παρ.1 του ν.2256/1994, όπως ισχύει, 
(εφόσον η επαγγελματική στέγη αποδεδειγμένα έχει υποστεί 
ζημία). 
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Αναστολή καταβολής των δόσεων της υπάρχουσας ρύθμισης των  
οφειλών μου. 

 

 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
                   Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

                                        (Υπογραφή) 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Συμπληρώνεται άλλη περίπτωση. 
(5) Επιλογή αντίστοιχου πεδίου. 
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