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ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων που υπέστησαν  ζηµίες 
κατά τα γεγονότα της 12/2/2012 στο Κέντρο της Αθήνας»  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της από 15.3.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
(ΦΕΚ 59, Α΄). 
 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98, Α΄). 
 
3. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. 201, Α΄) «Μεταφορά της Γενικής 
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. 
102, Α΄) «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 
 
4. Τις διατάξεις της αριθµ. 2876/7.10.2009 (Φ.Ε.Κ. 2234, Β΄) απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 
 
5. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (Φ.Ε.Κ. 243, Α΄) «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
 
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ., 
ενώ το ύψος της προκαλούµενης από αυτή υστέρησης εσόδων στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, 
στον ΟΑΕΕ και τους λοιπούς φορείς Επικουρικής Ασφάλισης δεν είναι δυνατό να 
υπολογισθεί, επειδή δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων ο εκτιµώµενος µικρός 
αριθµός των επιχειρήσεων, που θα υπαχθούν στη ρύθµιση:  
 
αποφασίζουµε: 



 

 

  
1. Ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων ή των υποκαταστηµάτων των 
επιχειρήσεων, καθώς και των οικοδοµοτεχνικών έργων που, όπως προκύπτει από 
έκθεση της καθοριζόµενης από την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 15/3/2012 
αρµόδιας αρχής (ΦΕΚ 59, Α), υπέστησαν υλικές ζηµίες κατά τα γεγονότα της 
12/2/2012 στο Κέντρο της Αθήνας, χρονικών περιόδων απασχόλησης µέχρι 
31/1/2012, συµπεριλαµβανοµένου του δώρου Χριστουγέννων 2011, προς το ΙΚΑ – 
ΕΤΑΜ, τους Οργανισµούς, Ταµεία και Λογαριασµούς, των οποίων οι εισφορές 
εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και τους λοιπούς φορείς 
Επικουρικής Ασφάλισης, συνυπολογιζοµένων των αναλογούντων σε αυτές 
προσθέτων τελών, προσαυξήσεων, τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων, µειουµένων των 
τελευταίων κατά 50%, κεφαλαιοποιούνται την 31/1/2012 και αναστέλλεται η 
καταβολή τους, ανάλογα µε το ύψος των ζηµιών τους, όπως αυτό αποτιµάται 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ανωτέρω Π.Ν.Π., αρχής γενοµένης από 
1/2/2012, ως εξής:  
 
για ύψος ζηµιών µέχρι 50.000 € επί τετράµηνο  
για » από 50.000,01 € µέχρι 100.000 € επί εξάµηνο  
για » από 100.000,01 € µέχρι 150.000 € επί εννεάµηνο και  
για » από 150.000,01 € και άνω επί δωδεκάµηνο  
 
Επίσης αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των 
επιχειρήσεων αυτών, χρονικών περιόδων απασχόλησης αντίστοιχων προς τα ανωτέρω 
χρονικά διαστήµατα αναστολής, στα οποία κατατάσσονται ανάλογα µε το κατά 
περίπτωση καθοριζόµενο ύψος ζηµιών τους, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ώρου 
Πάσχα 2012, χωρίς τον υπολογισµό για το χρονικό διάστηµα αυτό προσθέτων τελών, 
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.  
 
2. Ασφαλιστικές εισφορές χρονικών περιόδων δραστηριότητας έως 29.02.2012 των 
ελεύθερων επαγγελµατιών – ασφαλισµένων του Ο.Α.Ε.Ε., συνυπολογιζοµένων των 
αναλογούντων σε αυτές προσθέτων τελών, προσαυξήσεων, τόκων και λοιπών 
επιβαρύνσεων που µειώνονται κατά 50%, κεφαλαιοποιούνται και η καταβολή τους 
αναστέλλεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, αρχής γενοµένης από 01.03.2012.  
 
Επίσης, αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των 
ασφαλισµένων της παρούσης παραγράφου όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 1, αρχής γενοµένης από 01.03.2012. 
 
3. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήµατος αναστολής που προβλέπεται από τις παρ. 
1 και 2 της απόφασης αυτής, οι ανασταλείσες εισφορές εξοφλούνται ως εξής:  
 
A. Προκειµένου για τους οφειλέτες της παρ. 1 σε τριάντα έξι (36) ισόποσες µηνιαίες 
δόσεις, µε ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η πρώτη 
δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από τη 
λήξη του κατά περίπτωση χρονικού διαστήµατος αναστολής, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις 
µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των αντίστοιχων 
µηνών που ακολουθούν. Ειδικά για τις κεφαλαιοποιηµένες την 31/1/2012 εισφορές 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, το ποσό των προσθέτων τελών, τόκων και λοιπών 
προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, που αποµένει µετά την προβλεπόµενη έκπτωση, 
επιµερίζεται ισόποσα σε όλες τις δόσεις.  



 

 

  
Β. Προκειµένου για τους οφειλέτες – ασφαλισµένους του Ο.Α.Ε.Ε. της παρ. 2 σε 
δεκαοκτώ (18) διµηνιαίες δόσεις, µε ελάχιστο ποσό διµηνιαίας δόσης τα τριακόσια 
(300) ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται στο αµέσως επόµενο δίµηνο από τη λήξη 
της, κατά περίπτωση, περιόδου αναστολής, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις µε τις διµηνιαίες 
δόσεις που ακολουθούν. 
 
4. Εκπρόθεσµη καταβολή δόσης, προκειµένου για τους οφειλέτες της παρ. 1, µέχρι το 
τέλος του επόµενου µήνα από αυτόν που είναι απαιτητή, δεν συνεπάγεται απώλεια 
της ρύθµισης, εάν αυτή αφορά µέχρι δύο (2) δόσεις σε κάθε δωδεκάµηνο.  
 
Προκειµένου για τους οφειλέτες της παρ. 2 εκπρόθεσµη πληρωµή περισσότερων από 
δύο (2) δόσεις ανά δωδεκάµηνο συνεπάγεται απώλεια της ρύθµισης. Οι εκπρόθεσµες 
δόσεις πρέπει να καταβληθούν έως την τελευταία ηµεροµηνία εµπρόθεσµης 
καταβολής τη τελευταίας δόσης. 
 
Κατά το διάστηµα της αναστολής, καθώς και µετά την υπαγωγή στην παρούσα 
ρύθµιση, εφ’όσον τηρούνται οι όροι αυτής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, για οποιαδήποτε χρήση, µε βάση το οποίο δεν διενεργείται καµµία 
παρακράτηση του άρθρου 58 του ν. 3863/2010. 
 
5. Για την υπαγωγή στις ρυθµίσεις της παρούσας απόφασης απαιτείται:  
 
α. Υποβολή αίτησης µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Μαΐου 2012.  
 
β. Υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στην 
Π.Ν.Π. της 15/3/2012, από τα οποία αποδεικνύονται οι υλικές ζηµίες και το 
οικονοµικό ύψος αυτών.  
 
γ. Εµπρόθεσµη υποβολή όλων των Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων των 
χρονικών περιόδων απασχόλησης, για τις οποίες αναστέλλεται η καταβολή των 
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. 
 
δ. Για τους ασφαλισµένους του Ο.Α.Ε.Ε. τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για 
υπαγωγή στη ρύθµιση. 
 
6. Η µη τήρηση των όρων της ρύθµισης των προηγουµένων παραγράφων (καταβολή 
δόσεων και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών µετά τη λήξη του κατά περίπτωση 
χρονικού διαστήµατος αναστολής), επιφέρει την απώλεια της ρύθµισης και καθιστά 
άµεσα απαιτητό το σύνολο της οφειλής, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία.  
 
7. Για όσους υπαχθούν στην παρούσα ρύθµιση και για όσο χρονικό διάστηµα είναι 
συνεπείς µε τους όρους της, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και άλλων µέτρων 
είσπραξης κατ’ αυτών.  
 
Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  



 

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ  


