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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ : Δ΄ 

Πληροφορίες : Γ. Βαγενάς 

Τηλέφωνο : 210 – 3368115 

FAX : 210 – 3368116 

 

     Αθήνα,            08-10-2019 

 

 

Αριθ. Πρωτ. : Δ15/Δ/42677/1125 

 

 

ΠΡΟΣ :  1. ΕΦΚΑ 

               Γραφείο κ. Διοικητή 

               Αγ. Κωνσταντίνου 8 

               102 41 Αθήνα    

  

 

 2. ΕΤΕΑΕΠ 

                Γραφείο κ. Διοικητή 

                Φιλελλήνων 13-15 

                105 57 Αθήνα 

 

ΘΕΜΑ : «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την 

αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από το σεισμό της 19
ης

 

Ιουλίου 2019, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής».    

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8258/Α325/04-09-2019 

(ΦΕΚ 3474/4/04-09-2019, ΑΔΑ: ΨΟΙΒ465ΧΘΞ-ΖΚΕ) Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών οριοθετήθηκε η 

εν θέματι περιοχή για την χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής και την αποκατάσταση 

ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 19
ης

 Ιουλίου 2019 στην Περιφέρεια Αττικής. 

Στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων, το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει εκδώσει την Υ.Α. με αριθ. πρωτ. 

Φ14/οικ.333/6-3-1998 (ΦΕΚ Β΄ 272) κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 8 

παρ. 1 του ν.2256/1994 (ΦΕΚ Α΄ 196), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 4 του ν.2556/1997 (ΦΕΚ Α΄ 270), για τις αποδεδειγμένα πληγείσες 

επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή 

δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές 

καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες. Για τις ανωτέρω κατηγορίες 

προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών 

εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς: 

 

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 1
η
 του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς 

υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων). 
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γ) Οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12 – 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής 

γενομένης από την 1
η
 του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίον έληξε η εξάμηνη 

αναστολή. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες στο πλαίσιο της 

αρμοδιότητάς σας.  

       Ο Υφυπουργός Εργασίας  

  και Κοινωνικών Υποθέσεων  

 

 

Παναγιώτης Μηταράκης 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείου Υφυπουργού Εργασίας 

& Κοινωνικών Υποθέσεων  

2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Κ.Α. 

3. Γραφείο Προϊσταμένης  

Γεν. Διεύθυνσης Κοιν. Ασφάλισης   

4. Δ/νση Κύριας Ασφάλισης 

και Εισφορών – Τμήμα Δ΄  
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