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ΘΕΜΑ: «Για τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Δημοτική Ενότητα Ελειού – Πρόννων του νόμου
Κεφαλονιάς».
ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 8169/21-7-2021 Ερώτηση.
Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ.
Νίκο Καραθανασόπουλο και Νίκο Παπαναστάση και όσον αφορά το υποβαλλόμενο αίτημα
απαλλαγής από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών όσων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της
3 Ιουλίου 2021 στο νομό Κεφαλονιάς, το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις πάγιες ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2256/1994 (Α’ 196), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθ. Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 272), στο
πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων, που έχουν
επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες
φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες, προβλέπονται διευκολύνσεις για την
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Ειδικότερα, προβλέπεται:
α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής
καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά τον προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων
και λοιπών επιβαρύνσεων),
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β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών 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) και
γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών σε 12 – 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης
από την 1η του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.
Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των ανωτέρω ρυθμίσεων είναι ο προηγούμενος
χαρακτηρισμός της περιοχής ως πληγείσας από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή με την έκδοση
σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί «Οριοθέτησης Περιοχών και Χορήγησης Στεγαστικής
Συνδρομής για την Αποκατάσταση των Ζημιών».
Στις εκδοθείσες μέχρι σήμερα κοινές υπουργικές αποφάσεις, για την οριοθέτηση πληγεισών
περιοχών λόγω φυσικών καταστροφών, δεν περιλαμβάνεται η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας
Ελειού - Πρόννων του Δήμου Αργοστολίου του νομού Κεφαλονιάς.
2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.2256/1994, που προστέθηκε με το άρθρο
44 του ν.4578/2018, προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (σήμερα Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) μπορεί να αναστέλλεται
η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και να ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες κάθε
είδους ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων και εργοδοτών, που διατηρούν επαγγελματική
εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές
καταστροφές, οι οποίες επιδρούν στη γενικότερη οικονομική ζωή της περιοχής, χωρίς να απαιτείται
η επέλευση υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις τους.
Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται κάθε φορά η πληγείσα περιοχή, οι ειδικότεροι όροι, οι
προϋποθέσεις, η διάρκεια των μέτρων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με την
αναστολή και τη ρύθμιση των εισφορών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
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