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ΘΕΜΑ: Στήριξη πληγέντων, εργοδοτών, ασφαλισµένων από το σεισµό της 26/1/2014 στο Νοµό 
Κεφαλληνίας.  
Σχετ.: α. Έγγραφο αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.2464/167/3-2-2014 της Γ.Γ.Κ.Α 
          β. Έγγραφο αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.3264/210/11-2-2014 της Γ.Γ.Κ.Α       
 
Με το άνω α. σχετικό που µας κοινοποιήθηκε από τη ΓΓΚΑ σας ενηµερώνουµε για την εφαρµογή των 

διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.2556/97 όπως ισχύει και την Υ.Α. Φ14/οικ.333/6-3-98 σύµφωνα µε τις οποίες 
για τις αποδεδειγµένα πληγείσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισµένους που έχουν επαγγελµατική 
εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, προβλέπονται οι εξής 
διευκολύνσεις: 

1. Κεφαλαιοποίηση των τρεχουσών και καθυστερούµενων µέχρι το τέλος του προηγούµενου της 
φυσικής καταστροφής µήνα εισφορών (µετά των προσθέτων τελών, τόκων και λοιπών 
επιβαρύνσεων) 

2. Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 µήνες αρχής γενοµένης από την 1η του µήνα 
κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισµό κατά το διάστηµα αυτό 
προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων) 

3. Οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες µηνιαίες δόσεις µετά την λήξη της 
εξάµηνης αναστολής.  
 

Σύµφωνα µε το άνω β. σχετικό που µας κοινοποιήθηκε από τη ΓΓΚΑ ενηµερωθήκαµε ότι σύµφωνα µε 
το έγγραφο µε αριθ.:456/27-1-2014 της Γεν. Γραµµατείας Κοιν. Προστασίας του Υπ. ∆ηµόσιας Τάξης & 
Προστασίας του Πολίτη αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της 
Π.Ε. Κεφαλληνίας-Ιθάκης και συγκεκριµένα του ∆ήµου Κεφαλληνίας, ενώ µε την αριθ.: 628/Α325/5-2-2014 
Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων οριοθετήθηκαν ως πληγείσες περιοχές από το σεισµό της 26ης Ιανουαρίου 2014 οι οποίες 
περιλαµβάνονται στα διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης Ιονίων Νήσων 
(ΦΕΚ Β΄257/7-2-2014). 

 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
  

 Οι ασφαλισµένοι ή εργοδότες που έχουν υποστεί καταστροφές στο χώρο εργασίας τους από το 
σεισµό της 27ης Ιανουαρίου µπορούν να υπαχθούν στην άνω ρύθµιση µε την υποβολή: 

• Αίτησης στην οποία θα αναφέρεται ο επιθυµητός αριθµός δόσεων µε ελάχιστο αριθµό δόσεων τις 12 
και µέγιστο τις 24.  



• Βεβαίωσης από την Νοµαρχία ή Επιµελητήριο της περιοχής από την οποία θα βεβαιώνεται η βλάβη 
που έχει υποστεί η επιχείρηση ή ο χώρος εργασίας του αιτούντος. 
 
Τα άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Τοµέα Υγειονοµικών 
ή στα Περιφερειακά Γραφεία του Τοµέα, όπου θα ενηµερώνονται οι ενδιαφερόµενοι για το ύψος της 
οφειλής τους. 
Επισηµαίνουµε ότι: 

• Η άνω ρύθµιση αφορά οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές και δεν περιλαµβάνεται ρύθµιση 
για αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφάλισης. 

• Με την άνω ρύθµιση κεφαλαιοποιούνται οι οφειλές µέχρι 31/1/2014  και ρυθµίζονται σε δόσεις 
µε ελάχιστο αριθµό αυτών τις 12 και µέγιστο τις 24, ενώ οι τρέχουσες εισφορές εξαµήνου 
1/2/2014-31/7/2014 µπορούν να εξοφληθούν µαζί µε την 1η δόση της ρύθµισης.  
    

 
   
                                                                                         Ο ΑΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

                ΕΤΑΑ-ΤΥ 
 
                 Γ. ΒΑΖΙΚΑΣ 


