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ΘΕΜΑ: «Αναστολή καταβολής και ρύθμιση σε δόσεις των οφειλών από
ασφαλιστικές εισφορές, πληγέντων από θεομηνίες ή άλλες φυσικές
καταστροφές, από 24/12/1997 και εφεξής».

1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
α. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2556/97 (ΦΕΚ 270/24-12-97 τ.Α.)
β. Η αριθμ. Φ14/οικ. 333/6-3-98 (ΦΕΚ 272/18-3-98 τ. Β) Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Εξόφληση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών προς Οργανισμούς Κοινωνικής
Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή
δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές
και υποστούν ζημίες από 24 Δεκεμβρίου 1997 και εφεξής».
2. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις (Κεφ. 1) ρυθμίζονται σε δόσεις:
α) Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου, μέχρι το τέλος του
προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η θεομηνία. Στις πιο πάνω εισφορές,
προστίθεται τυχόν Δ.Χ., Δ.Π. και Ε.Α., τόκοι και επιβαρύνσεις που αφορούν αυτές καθώς
και τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη της κύριας εισφοράς, υπολογισμένα μέχρι το τέλος του
προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η θεομηνία.
β) Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα προκύψουν κατά το χρονικό διάστημα της
εξάμηνης αναστολής, η οποία αρχίζει από την πρώτη του μήνα εκείνου κατά τον οποίο
συνέβη η θεομηνία. Στις πιο πάνω εισφορές περιλαμβάνονται τυχόν αντίστοιχες εισφορές
Δ.Χ., Δ.Π. και Ε.Α.. Οι ασφαλιστικές εισφορές της περιόδου αναστολής δεν επιβαρύνονται
με οίκοθεν πρόσθετα τέλη ή άλλες προσαυξήσεις (ΠΕΠΕΕ, ΠΕΠΕΟ, κλπ.).
γ) Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα προκύψουν από διεκπεραίωση καταγγελίας ή από
διαφορές κατά τον τακτικό έλεγχο και ανάγονται σε χρονική περίοδο μέχρι το τέλος της
εξάμηνης αναστολής (καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών).



δ) Τέλος στην παρούσα ρύθμιση, μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις
οφειλές τους με ειδικές διατάξεις, για το μέρος εκείνο των εισφορών που δεν εξοφλήθηκε,
προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη που αντιστοιχούν σε αυτό, υπολογισμένα μέχρι το
τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η θεομηνία ή, η φυσική
καταστροφή.
Σε περίπτωση που στην παρούσα ρύθμιση επιθυμούν να υπαχθούν, όσοι είχαν ρυθμίσει τις
οφειλές τους σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2434/96(με έκπτωση), ισχύει η έκπτωση που
τους έχει γίνει για τις δόσεις που έχουν καταβάλει, το εναπομήναν όμως ποσόν οφειλής
(χωρίς έκπτωση) υπάγεται στους όρους της νέας ρύθμισης όπως προαναφέραμε.
Καθίσταται σαφές, επομένως, ότι, όσοι υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, δεν είναι δυνατόν
να υπάγονται συγχρόνως σε οποιαδήποτε προηγούμενη ρύθμιση.
Στην πιο πάνω ρύθμιση, δεν υπάγονται οι εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.
Ως καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται:
α) Οι οφειλές από κύρια εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, οι εισφορές αυτοτελώς

εργαζομένων για υποχρεωτική ασφάλιση.
β) Οι εισφορές υπέρ ΕΛΔΕΟ.
γ) Οι εισφορές φορέων και λογαριασμών που εισπράττονται από το ΙΚΑ (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ,

Εργατική Εστία, κ.α.).
δ) Τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, οι ΠΕΠΤ, ως και οι ΠΕΠΕΕ, ΠΕΠΕΟ, ΠΕΠΟΕ, οι τόκοι

και οι λοιπές προσαυξήσεις της ανωτέρω χρονικού περιόδου.
ε) Οι οφειλές από ακάλυπτες επιταγές, δικαστικά έξοδα, έξοδα διοικητικής εκτέλεσης

ως και οι οφειλές από αχρεωστήτως, καταβληθείσες παροχές, οι οποίες ανάγονται σε
χρονική περίοδο, μέχρι το τέλος της εξάμηνης αναστολής.

3. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η ρύθμιση καταλαμβάνει:
α) Ολους τους εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή
δραστηριότητα σε περιοχές της χώρας που επλήγησαν και που αποδεδειγμένα υπέστησαν
ζημιές. Καταλαμβάνει ακόμη τα Σωματεία των Κεφ. Η & Ι, καθώς και τους Ασφ/κούς
Συνεταιρισμούς του Κεφ. ΙΑ του Κανονισμού Ασφ/σης του ΙΚΑ των οποίων η έδρα
βρίσκεται σε πληγείσα περιοχή και τα μέλη τους παρέχουν εργασίες εντός των περιοχών
αυτών.
β) Επίσης, στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται και οι οφειλές της έδρας και των τυχόν
υποκ/των των επιχ/σεων που δεν λειτουργούν στην πληγείσα περιοχή, με την προϋπόθεση
ότι η παραγωγική τους μονάδα (εργοστάσιο, εργοτάξιο, βιοτεχνία, κλπ.) ή η κύρια
επαγγελματική τους δραστηριότητα (π.χ. έδρα εμπορίας βιβλίων σε μη πληγείσα περιοχή,
αποθήκες με επαγγελματικό υλικό – βιβλία σε πληγείσα περιοχή) λειτουργεί στην πληγείσα
περιοχή.
Αντίθετα, εάν οι επιχ/σεις έχουν έδρα ή Υποκ/μα σε πληγείσα περιοχή και παραγωγική
μονάδα ή επαγγελματική δραστηριότητα σε μη πληγείσα, στη ρύθμιση θα υπαχθούν μόνο οι
οφειλές της έδρας ή του Υποκ/τος που λειτουργεί στην πληγείσα περιοχή.

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Προϋπόθεση υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση είναι η υποβολή αίτησης στο αρμόδιο
Υποκ/μα του ΙΚΑ και η προσκόμιση βεβαίωσης της Νομαρχίας ή του οικείου
Επιμελητηρίου του Νομού, από την οποία να προκύπτει η ζημιά και το ύψος αυτής, που
έχει υποστεί ο οφειλέτης από τις εν θέματι θεομηνίες.



Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και οι πληγέντες εργοδότες σε βάρος των οποίων έχουν
καταλογιστεί εισφορές, χρονικής περιόδου μέχρι λήξεως της αναστολής, οι οποίες
προήλθαν είτε από καταγγελία ή προέκυψαν από διαφορές κατά τον τακτικό έλεγχο.
Με την παρούσα διάταξη, δεν τίθεται συγκεκριμένος χρονικός περιορισμός για την
υποβολή αίτησης για ρύθμιση, αλλά αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και τον τελευταίο
μήνα καταβολής των δόσεων.
Ετσι, θα αποφευχθούν οι συνήθεις διαδικασίες παράτασης του χρόνου υποβολής της
αίτησης, και θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους πληγέντες εργοδότες να υπαχθούν στην
ευεργετική αυτή ρύθμιση, αφού καταβάλλουν όλες τις απαιτητές δόσεις με τα
αναλογούντα πρόσθετα τέλη λόγω της εκπρόθεσμης καταβολής αυτών.
Επισημαίνεται, ότι εργοδότες που έχουν έδρα ή παραγωγική δραστηριότητα στην πληγείσα
περιοχή και μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση υποκ/τά τους που βρίσκονται σε
άλλες περιοχές, πρέπει να υποβάλουν χωριστές αιτήσεις στα αρμόδια υποκ/τα ΙΚΑ της
περιοχής τους, στα οποία έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές τους.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Η ρύθμιση των οφειλών θα γίνει ως ακολούθως:
α) Κεφαλοποιούνται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης,
μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η θεομηνία ή η
φυσική καταστροφή.
Στις πιο πάνω εισφορές συμπεριλαμβάνονται και τυχόν Δ.Χ., Δ.Π. και Ε.Α. καθώς και τα
πρόσθετα τέλη, τόκοι, λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, υπολογισμένα μέχρι το τέλος
του προηγούμενου μήνα, εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η θεομηνία ή η φυσική
καταστροφή (βλ. Κεφ. 1).
β) Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες,
αρχής γενομένης από την πρώτη του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η θεομηνία ή η φυσική
καταστροφή.
Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη και άλλες
προσαυξήσεις ως και πρόσθετες επιβαρύνσεις ΠΕΠΕΕ, ΠΕΠΕΟ, κλπ (βλ. Κεφ. 1).
γ) Οι πιο πάνω εισφορές εξοφλούνται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από
την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.
Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς
(όπως αυτό προκύπτει από την βεβαίωση της Νομαρχίας ή του οικείου Επιμελητηρίου του
Νομού) δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμμία περίπτωση δεν
μπορεί να είναι μικρότερος των 12 και μεγαλύτερος των 24.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της κάθε δόσης είναι η προγενέστερη εξόφληση
των απαιτητών τρεχουσών εισφορών.
Ο εργοδότης για να αποδείξει ότι εξόφλησε τις τρέχουσες εισφορές προκειμένου να
καταβάλει την πρώτη δόση ή τις δόσεις 6η, 12η, 18η και 24η, θα προσκομίζει στο ταμείο
είσπραξης εσόδων ΙΚΑ ή στην ταμειακή υπηρεσία του Υποκ/τος, ενημερωτικό σημείωμα
της υπηρεσίας εσόδων του αρμόδιου Υποκ/τος.

Για την καταβολή των λοιπών δόσεων 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 7ης κλπ., θα προσκομίζει στο
ταμείο ή την ταμειακή υπηρεσία τα μισθολόγια μαζί με το ή τα ΒΑΕ, από τα οποία θα
διαπιστώνεται η καταβολή των τρεχουσών εισφορών
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής, όπως έχει
διαμορφωθεί μετά την κεφαλαιποίηση, θα προσαυξάνεται με τα προβλεπόμενα από την
παρ.3 του άρθρ. 21 του Ν.1902/90 πρόσθετα τελη, ήτοι η καθυστερούμενη δόση



επιβαρύνεται με προσαύξηση 5% για το πρώτο δεκαήμερο και 1% επιπλέον για κάθε
επόμενο δεκαήμερο. Με τα πιο πάνω πρόσθετα τέλη επιβαρύνονται και όσοι υποβάλλουν
αίτηση για ρύθμιση, μετά την έναρξη καταβολής των δόσεων, για όλες τις απαιτητές δόσεις
που υπάρχουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
Τέλος σε περίπτωση που θα προκύψουν ασφαλιστικές εισφορές μετά την έναρξη των
δόσεων, από διεκπεραίωση καταγγελίας ή από διαφορές κατά τον τακτικό έλεγχο και
ανάγονται σε χρονική περίοδο μέχρι το τέλος της εξάμηνης αναστολής τότε
αναπροσαρμόζονται οι δόσεις από την αρχή και το μέρος που δεν έχει εξοφληθεί και
αντιστοιχεί στις δόσεις που ήδη έχουν καταβληθεί είναι άμεσα απαιτητό, προσαυξημένο με
τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 21 του Ν. 1902/90 πρόσθετα τέλη.

6. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Η μη εμπρόθεσμη καταβολή μιας δόσης πέραν των τριών μηνών (π.χ. η δόση του μηνός
Ιανουαρίου 99 μπορεί να καταβληθεί μέχρι το τέλος του μηνός Απριλίου 99, τυχόν
καταβολή της τον μήνα Μάιο του 99 συνιστά απώλεια της ρύθμισης), καθώς και η μη
καταβολή των τρεχουσών εισφορών, συνεπάγεται την αμετάκλητη απώλεια του
παρεχομένου εκ του νόμου ευεργετήματος της τμηματικής εξόφλησης των εισφορών και
καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού από κύρια εισφορά, με τα
αναλογούντα σ' αυτή κατά την ημέρα της εξόφλησης πρόσθετα τέλη, επιβαρύνσεις,
προσαυξήσεις, αυτοτελή πρόσθετα τέλη κλπ.

7. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
Εφόσον οι εργοδότες υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση και προσκομίσουν βεβαίωση της
οικείας νομαρχίας για την ζημιά που υπέστησαν και το ύψος αυτής, ισχύουν τα κατωτέρω
τόσο κατά την χρονική περίοδο της αναστολής, όσο και κατά την περίοδο των δόσεων
εφόσον βέβαια τηρούν τους όρους της ρύθμισης.

α) Αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων, ενώ διατηρούνται
οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί. Είναι όμως δυνατή η
επιβολή νέων κατασχέσεων κινητών και ακινήτων, καθώς και η εγγραφή
υποθήκης με σκοπό την διασφάλιση της οφειλής. Αίρονται οι κατασχέσεις
εις χείρας τρίτου, οι οποίες έχουν ήδη επιβληθεί.

β) Δεν υποβάλλονται αιτήσεις για προσωπική κράτηση σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.2065/92, αποσύρονται οι υποβληθείσες και
μη εκδικασθείσες ή αναβληθείσες αιτήσεις και δύναται να ζητείται από τους
ενδιαφερόμενους η αναστολή εκτέλεσης των καταδικαστικών αποφάσεων.

γ) Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 7 του Ν. 1902/90 που
αφορούν το μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα των οφειλετών και
ανακαλούνται οι ήδη επιβληθείσες.

δ) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παράβαση του ΑΝ 86/1967 και εξαλείφεται το
αξιόποινο επί ολοσχερούς εξόφλησης.  Επίσης αναβάλλεται η εκτέλεση της
καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξαμένη εκτέλεση αυτής η οποία τελικά
εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.
Λόγω της αναστολής της ποινικής δίωξης ή της εξάλειψης του αξιοποίνου
των αδικημάτων του ΑΝ 86/67, για τις οφειλές από ΠΕΕ που θα υπαχθούν
στην παρούσα ρύθμιση ή θα εξοφληθούν βάση αυτής αντίστοιχα δεν θα



υποβληθούν κατά των υπευθύνων των εν λόγω ΠΕΕ, μηνυτήριες αναφορές
από της λήψεως της παρούσας.

Για όσες όμως οφειλές εκ των ανωτέρω, έχει ήδη ενημερωθεί η αρμόδια Εισαγγελία κατά
τα ισχύοντα και ζητείται βεβαίωση για ποινική δίωξη ή για την διακοπή της αρξαμένης
εκτέλεσης της ποινής ή για την εξάλειψη της καταδικαστικής απόφασης, θα χορηγείται
αυτή σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Τέλος, οι κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές για ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις ή για άρση
της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα επιστρέφονται στους εργοδότες που είναι ενήμεροι
με την ρύθμιση αυτή.
Αντίθετα, δεν επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές που είχαν δοθεί για άλλους λόγους,
μπορούν όμως ν’ αντικατασταθούν με νέες που θα καλύπτουν τις δόσεις της παρούσας
ρύθμισης.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦ/ΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Κατά τις ως άνω χρονικές περιόδους της αναστολής, χορηγούνται σε ολους τους
ενδιαφερόμενους εργοδότες (κοινών και οικοδομικοτεχνικών επιχειρήσεων),
συμπεριλαμβανομένων και των προμηθευτών του Ιδρύματος, που θα υπαχθούν στις
παρούσες ρυθμίσεις, (υπό τη προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλλει αίτηση έστω και χωρίς το
ύψος της ζημιάς) βεβαιώσεις ασφ/κής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από το
Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (άρθρο 39 Ν. 2065/92), για δανειοδότηση από τις Τράπεζες
(άρθρο 4 Ν.1239/82), για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων (άρθρο 63 Ν. 2084/92), για
έκδοση -ανανέωση άδειας εργασίας αλλοδαπού, για συμμετοχή σε διαγωνισμούς
προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ (άρθρο 6 Π.Δ 173/90), για συμμετοχή σε δημοπρασίες
(άρθρο 1 N2229/94), για απόκτηση αθλητή (άρθρο 40 Ν.1958/91), χωρίς να ερευνώνται οι
οφειλές των επιχ/σεων υπό την προϋπόθεση όμως της υποβολής της σχετικής αίτησης για
ρύθμιση και βεβαίωσης της οικείας Νομαρχίας ή του Επιμελητηρίου περί της προκληθείσας
ζημίας. Στις εν λόγω βεβαιώσεις, θα μνημονεύονται οι διατάξεις του Ν. 2556/97 και της
σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Εξυπακούεται, ότι, μετά τη λήξη της περιόδου της
αναστολής, θα χορηγούνται οι εν λόγω βεβαιώσεις ασφ/κής ενημερότητας εφόσον έχει
προσδιορισθεί και το ύψος της ζημίας και είναι ενήμερος με την απαιτητή δόση.
Προκειμένου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών στους οποίους χορηγούνται δάνεια
λόγω πλημμυρών, σεισμών, από τις Τράπεζες, παρακαλούμε να ενημερώσετε όλες τις
Τράπεζες της περιοχής σας, ούτως ώστε  να μην απαιτούν προσκόμιση Βεβαιώσεων
Ασφ/κής Ενημερότητας για τη χορήγηση των εν λόγω δανείων.
Μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής στους εργοδότες που είναι ενήμεροι με τη ρύθμιση
χορηγούνται βεβαιώσεις ασφ/κής ενημερότητας (Υποδ. Νο 3Α - αριθ. τυποπ. 120398047),
για όλες τις χρήσεις, χωρίς καμία παρακράτηση.
Επισημαίνεται ότι, η ρύθμιση δεν ισχύει για εξόφληση τελικών λογαριασμών και, συνεπώς,
στις βεβαιώσεις τελικών λογαριασμών, θα αναγράφεται το σύνολο της οφειλής (και αυτής
που τυχόν ρυθμίστηκε), το οποίο θα πρέπει να παρακρατηθεί και αποδοθεί στο ΙΚΑ,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 39 Ν. 2065/92.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ.
Στο άρθρο 8 της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται, ότι τα εκ της
ασφαλίσεως δικαιώματα των εργαζομένων κατά την περίοδο της αναστολής δεν
επηρεάζονται από τη μη καταβολή των εισφορών εκ μέρους των επιχειρήσεων με την
προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα αποδεχθούν τις σχετικές καταλογιστικές πράξεις.
Ύστερα από τα ανωτέρω, οι Υπηρεσίες θα πρέπει να συντάσσουν ΠΕΕ για την ασφ/κή



τακτοποίηση των μισθωτών και εφόσον αυτές έχουν γίνει αποδεκτές από τον εργοδότη ότι
αναγνωρίζονται οι ημέρες εργασίας.
Προς αποφυγή τυχόν προβλημάτων που πιθανόν να δημιουργηθούν από την
προαναφερθείσα αναγνώριση πριν οι πράξεις καταστούν οριστικές, όπως πριν την
παρέλευση της προθεσμίας για υποβολή ένστασης, σε περίπτωση που ο εργοδότης
υποβάλλει ένσταση, προσφυγή, κλπ και δικαιωθεί (αν και έχει υπογράψει την αποδοχή της
ΠΕΕ), κρίνουμε σκόπιμο η εν λόγω αναγνώριση ημερών να γίνεται στους ασφ/νους
εκείνους που έχουν άμεση ανάγκη λήψης παροχών (επίδομα ασθενείας ή σύνταξης, κλπ).
Και τούτο, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του ΙΚΑ να απαιτήσει την επιστροφή των
χορηγηθεισών παροχών σε περίπτωση ακύρωσης των ημερών εργασίας με δικαστική
απόφαση. Κατά συνέπεια, εφόσον υπάρχει θέμα άμεσης λήψης παροχών θα συνταχθεί ΠΕΕ
για ασφ/κή τακτοποίηση μισθωτών και πριν τη λήξη της περιόδου αναστολής. Στην εν λόγω
ΠΕΕ θα τεθεί η σφραγίδα με την ένδειξη «αναστολή  καταβολής  εισφορών   Ν.   2556/97
Υπ.   Αποφ. Φ14/οικ.333/6.3.98 μέχρι.................. ώστε να μην υπολογισθούν Π.Τ..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ



ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘ. 2556/97
(ΦΕΚ 270/24.12.97τ.Α)

Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέματα.

Άρθρο 4- Έσοδα ΙΚΑ

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (ΦΕΚ 196Α)
αντικαθίσταται ως εξής:
1. Ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, προς όλους τους
ασφαλιστικούς οργανισμούς, που οφείλονται από επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους
που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από
θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές,
ρυθμίζονται ως εξής:
α)  Οι  καθυστερούμενες  ασφαλιστικές  εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά
τον οποίο συνέβη η θεομηνία, μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις
και επιβαρύνσεις της ίδιας ημερομηνίας, κεφαλαιοποιούνται.
β) Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους
οργανισμούς της προηγούμενης παραγράφου, για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την
1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η θεομηνία, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα
αυτό προσθέτων τελών και άλλων προσαυξήσεων και
γ)  Οι εισφορές των προηγουμένων παραγράφων εξοφλούνται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η
εξάμηνη αναστολή.
Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς
δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι
μικρότερος των 12 και μεγαλύτερος των 24.
Στην παραπάνω ρύθμιση υπάγονται όσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι υποστούν
ζημίες από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Α. ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

α) Καθυστερούμενες οφειλές που ανάγονται, μέχρι το
τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο
συνέβη η θεομηνία ή φυσική καταστροφή, οι οποίες
κεφαλοποιούνται.
β) Τρέχουσες οφειλές περιόδου αναστολής.
γ) Διαφορές από έλεγχο ή καταγγελία μέχρι λήξεως της
περιόδου αναστολής.
δ) Υπόλοιπο οφειλών από άλλες ρυθμίσεις με
προσαυξήσεις μέχρι την κεφαλαιοποίηση.

Β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ Ο αριθμός των δόσεων προκύπτει από πηλίκο της
διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του
συνολικού ποσού της οφειλής και δεν μπορεί να είναι
μικρότερος των 12 και μεγαλύτερος των 24.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ

Μέχρι λήξεως και της τελευταίας δόσης.

Δ. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Η μη εμπρόθεσμη καταβολή μιας δόσης πέραν των τριών
μηνών, καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών
απαιτητών ασφ/κών εισφορών, συνεπάγεται την απώλεια
της ρύθμισης. Π.χ., η δόση του μηνός Ιανουαρίου 99
μπορεί να καταβληθεί μέχρι τέλος Απριλίου 99, τυχόν
καταβολή της τον Μάιο 99 συνεπάγεται απώλεια της
ρύθμισης.
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