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ΠΡΟ : 1. ΕΦΚΑ 
 

                   Γραθείο κ. Διοικηηή 
 

                   Αγ. Κωνζηανηίνοσ 8 

                   102 41 Αθήνα 

 

 

                 2. ΕΣΕΑΕΠ 
                 

                     Γραθείο κ. Διοικηηή 
 

                     Φιλελλήνων 13 – 15  

                     105 67 Αθήνα 

 
 

 

 

ΘΕΜΑ : «Οριοθέηηζη πληγείζας από θσζική καηαζηροθή περιοτής» 

 

 

 Σαο γλωξίδνπκε όηη κε ηελ αξηζ. Γ.Α.Δ.Φ.Κ.-Κ.Δ./8531/Α325/23-9-2019 Απόθαζε 

ηωλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεωλ, Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ 

(ΦΔΚ 3826/Β΄/16-10-2019, ΑΓΑ : 6Θ86465ΦΘΞ-7Δ6), νξηνζεηήζεθε ν Γήκνο 

Αλδξαβίδαο – Κπιιήλεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ηιείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Διιάδαο ωο πεξηνρή πιεγείζα από θπζηθή θαηαζηξνθή (ζεηζκόο ηεο 21
εο

 Μαΐνπ 2019). 

 

 Σην πιαίζην ηεο αλαθνύθηζεο θαη ζηήξημεο ηωλ πιεγέληωλ έρνπλ ζεζπηζηεί νη πάγηεο 

ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 1 ηνπ λ.2256/1994, όπωο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 4 παξ. 

2 ηνπ λ.2556/1997, θαη ηεο αξηζ. Φ14/νηθ.333/6-3-1998 Υπνπξγηθήο Απόθαζεο (Β΄ 272), γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο, εξγνδόηεο ή αζθαιηζκέλνπο πνπ έρνπλ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ή 

δξαζηεξηόηεηα ζε πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη από ζενκελίεο ή θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη 

απνδεδεηγκέλα έρνπλ ππνζηεί δεκίεο.  

 

Γηα ηηο αλωηέξω θαηεγνξίεο πξνβιέπνληαη νη εμήο δηεπθνιύλζεηο ζε ό,ηη αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή ηωλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ πξνο ηνλ ΔΦΚΑ θαη ην ΔΤΔΑΔΠ: 
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 α) θεθαιαηνπνίεζε ηωλ θαζπζηεξνύκελωλ κέρξη ην ηέινο ηνπ πξνεγνύκελνπ ηεο θπζηθήο 

θαηαζηξνθήο κήλα αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ (κεηά ηνλ πξνζζέηωλ ηειώλ, ηόθωλ, 

πξνζαπμήζεωλ θαη ινηπώλ επηβαξύλζεωλ) 

β) αλαζηνιή θαηαβνιήο ηωλ ηξερνπζώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ γηα 6 κήλεο, αξρήο 

γελνκέλεο από ηελ 1
ε
 ηνπ κήλα θαηά ηνλ νπνίν ζπλέβε ε θπζηθή θαηαζηξνθή (ρωξίο 

ππνινγηζκό θαηά ην δηάζηεκα απηό πξνζζέηωλ ηειώλ ή άιιωλ πξνζαπμήζεωλ) 

γ) εμόθιεζε ηωλ αλωηέξω εηζθνξώλ ζε 12 – 24 ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, αξρήο γελνκέλεο 

από ηελ 1
ε
 ηνπ επόκελνπ κήλα θαηά ηνλ νπνίν έιεμε ε εμάκελε αλαζηνιή. 

 

 Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω παξαθαινύκε γηα ηηο άκεζεο ελέξγεηέο ζαο ζην πιαίζην ηωλ 

αξκνδηνηήηωλ ζαο. 

 

 

 

                                    Ο Τθσποσργός Εργαζίας  

       και Κοινωνικών Τποθέζεων 

        

 

 

           Παναγιώηης Μηηαράκης 
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