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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων
ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, στις ζώνες Εγκατάστασης Α, Β, Γ και Δ της Ελληνικής Επικράτειας.

2

Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα πρόσωπα του άρθρου 15 του ν. 4575/2018.

3

Εξόφληση τρεχουσών και καθυστερούμενων
ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση
ή δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 70633
(1)
Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων
ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, στις ζώνες Εγκατάστασης Α, Β, Γ και Δ της
Ελληνικής Επικράτειας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 13 του ν. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την
τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24/Α΄).
2. Το άρθρο 46 του ν. 4508/2017 «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό
Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού
Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις».
3. Το άρθρο 76 (παρ. 11 και 12) του ν. 2910/2001, «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α΄).
4. Το ν. 4270/2014 (143/Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/2011/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρ. Φύλλου 5503

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Το άρθρο 26, παρ. 5 του ν. 3156/2003 «Ομολογιακά
δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από
ακίνητα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 157/Α΄).
7. Το π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Εσωτερικών».
8. Το π.δ. 147/2017(ΦΕΚ Α΄ 192) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
9. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄ 2016) σχετικά με τη
σύσταση και μετονομασία Υπουργείων.
10. Το π.δ. 88/2018 (Α΄160) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Την 91589/3.9.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού
και Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 3814 Β΄)
περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο Γιαννακίδη.
12. Tην Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 2168 Β΄)για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.
13. Την 265/2004 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών, «Καθορισμός του
τρόπου διοίκησης και διαχείρισης των ακινήτων του
πρώην Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής Αποκατάστασης
Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων
(Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε.), των όρων και των προϋποθέσεων παραχώρησης των ακινήτων αυτών για την αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών, καθώς και κάθε άλλου
σχετικού θέματος ή διαδικασίας που αφορά στον τρόπο
διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας ή στην παραχώρηση των ακινήτων του» (ΦΕΚ 68/Β΄).
14. Την 2780/2004 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Καθορισμός προϋποθέσεων και
κριτηρίων για την προσωρινή στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών μέσω της επιδότησης
ενοικίου μέχρι 31.12.2004» (ΦΕΚ 419/Β΄).
15. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις με αριθμό 14979/
2004 (ΦΕΚ 1510/Β΄), 14552/5.8.2005 (ΦΕΚ 1111/Β΄), 24201/
2005 (ΦΕΚ 6/Β΄/4.1.2006), 16012/2006 (ΦΕΚ 1303/Β΄),
9605/2007 (ΦΕΚ 850/Β΄), 1316/2008 (ΦΕΚ 150/Β΄), 8825/
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2009 (ΦΕΚ 631/Β΄), 13728/2010 (ΦΕΚ 918/Β΄), 32570/
2011 (ΦΕΚ 2987/τ.Β΄), 33334/2012 (ΦΕΚ 3412/Β΄), 59252/
2013 (ΦΕΚ 946/τ.Β΄), 32535/2014 (ΦΕΚ 3531/Β΄) και
82524/2015 (ΦΕΚ 2899/Β΄) και 7761/2018 (ΦΕΚ 976/Β΄)
με τις οποίες παρατάθηκε διαδοχικά η διάρκεια της επιδότησης ενοικίου μέχρι 31.12.2016.
16. Το άρθρο 22 του ν. 4456/2017 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ)
1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και
ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις.» για την άσκηση της αρμοδιότητας των θεμάτων στεγαστικής αποκατάστασης παλιννοστούντων
ομογενών από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Εσωτερικών.
17. Το με αριθμό Φ.73521/1377/5.2.2018 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο γνωστοποίησε ότι για το έτος 2017 δεν υφίστανται δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου.
18. Το με αριθμό 1987/12.3.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με το
οποίο γνωστοποίησε ότι για το έτος 2017 οι ανάγκες
επιδότησης ενοικίων για την περιοχή της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ανέρχονται στο ποσό
των πεντακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων οκτακοσίων
πενήντα τριών ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (541.853,66 €)
για 247 δικαιούχους και για την Περιφέρεια της Κεντρικής
Μακεδονίας οι ανάγκες επιδότησης ενοικίων ανέρχονται
στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) για
επτά (7) δικαιούχους.
19. Το από 26.9.2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με το οποία
γνωστοποίησε ότι για το έτος 2018 οι ανάγκες επιδότησης ενοικίων για την περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης ανέρχονται στο ποσό των πεντακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων
ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (516.654,96) για 233 δικαιούχους και για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι
ανάγκες επιδότησης ενοικίων ανέρχονται στο ποσό των
δεκατριών χιλιάδων (13.000,00) για 6 δικαιούχους.
20. Την ανάγκη για στεγαστική αποκατάσταση των
παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης μέσω της παράτασης της προθεσμίας
επιδότησης του ενοικίου των κατοικιών τους για ένα
έτος, προκειμένου να προστατευθούν οικογένειες, που
αδυνατούν προς το παρόν να αποκτήσουν δική τους
στέγη, αλλά και να καλύψουν τη δαπάνη του ενοικίου
με δικούς τους πόρους.
21. Την από 17.10.2018 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Τ.Α και Α.Π. του ΥΠΕΣ.
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη ενός εκατομμυρίου ογδόντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών
(1.086.508,62 €), σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 055, Κωδικός 2015ΣΕ05500001),
αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε αναδρομικά τη διάρκεια επιδότησης
του ενοικίου των κατοικιών των παλιννοστούντων ομογενών μέχρι 31.12.2018.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη, η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων

Τεύχος Β’ 5503/07.12.2018

Επενδύσεων ΣΑΕ 055 (κωδικός:2015ΣΕ05500001) του
Υπουργείου Εσωτερικών, συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου ογδόντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ ευρώ
και εξήντα δύο λεπτών (1.086.508,62 €).
Αναλυτικότερα:
για τις υποχρεώσεις του έτους 2017, για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης μέχρι το ποσό
πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα
τριών ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (556.853,66 €) για τις
υποχρεώσεις του έτους 2018, για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης μέχρι το ποσό πεντακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων
ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (529.654,96 €).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
I

Aριθμ. 170285/0092
(2)
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα πρόσωπα του άρθρου 15 του ν. 4575/2018.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4575/2018
(Α΄ 192).
2. Τις διατάξεις των παρ. 3 των άρθρων 41 και 47 και
του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
5. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
6. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ5/27.1.2015 (Β΄ 204) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29/9.10.2015 (Β΄ 2168)
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Χουλιαράκη».
8. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/
9.10.2015 (Β΄ 2169) απόφασης του Πρωθυπουργού και
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του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο».
9. Την ανάγκη καθορισμού των οριζομένων στην παρ.
2 του άρθρου 15 του ν. 4575/2018.
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
προκαλείται δαπάνη για το οικονομικό έτος 2018, τόσο
επί του Κρατικού Προϋπολογισμού, ύψους έξι εκατομμυρίων (6.000.000) ευρώ [καθαρή δαπάνη μετά τη διενέργεια των προβλεπόμενων κρατήσεων και φόρου, τέσσερα
εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (4.100.000€)], όσο και
επί του Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ύψους τετρακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων (419.000.000) ευρώ [καθαρή δαπάνη μετά τη
διενέργεια των προβλεπόμενων κρατήσεων και φόρου,
διακόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια (229.000.000) ευρώ].
Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδικός Φορέας 23-200): α) μέσω μεταφοράς πιστώσεων στον ΚΑΕ 0624
του Υπουργείου Οικονομικών και β) μέσω επιχορήγησης
προς τον Προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Το χρηματικό ποσό που απορρέει από τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4575/2018 για τους συνταξιούχους των κατηγοριών προσωπικού των άρθρων
10 έως και 14 του ανωτέρω νόμου καταβάλλεται εφάπαξ.
2. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στους συνταξιούχους των κατηγοριών που αναφέρονται στα άρθρα 10
έως 14 του ν. 4575/2018, και σε περίπτωση θανάτου του
δικαιούχου, στα πρόσωπα στα οποία έχει μεταβιβαστεί
ή θα μεταβιβαστεί η σύνταξη.
3. Σε περίπτωση που δεν μεταβιβάζεται σύνταξη λόγω
θανάτου του δικαιούχου, το χρηματικό ποσό της παρ. 1
θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους με την
υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία των προβλεπόμενων
κατά τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων.
Η εν λόγω καταβολή θα διενεργείται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος.
4. Το προαναφερόμενο ποσό υπολογίζεται με αναφορά στα αντίστοιχα για κάθε κατηγορία συνταξιούχων
χρονικά διαστήματα, όπως αυτά ορίζονται στα ανωτέρω
άρθρα, και μέχρι το χρονικό σημείο υπαγωγής τους στις
διατάξεις του ν. 4387/2016.
Άρθρο 2
Το ως άνω ποσό, όπως αυτό προκύπτει μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120),
της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), της
παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και της υποπαραγράφου Β3
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), που ίσχυαν
για τα κατά περίπτωση οριζόμενα διαστήματα, υπόκειται
σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη στο ποσοστό που
αυτή διενεργείτο για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 3
Επί του καταβαλλόμενου εφάπαξ χρηματικού ποσού
διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 60
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του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Ως χρόνος κτήσης του ως άνω
ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 2018, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013.
Άρθρο 4
Σε περίπτωση που τα πρόσωπα του άρθρου 1 έχουν
λάβει, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων,
ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν εάν
δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του
ν. 4093/2012, τα σχετικά ποσά συμψηφίζονται με το εφάπαξ χρηματικό ποσό του ιδίου άρθρου, κατά το μέρος
που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα, εξαιρουμένων των σχετικών επιδικασθέντων τόκων. Ο προαναφερόμενος συμψηφισμός θα λάβει χώρα και κατά την
εκτέλεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων που τυχόν
εκδοθούν μετά την ημερομηνία εφάπαξ καταβολής του
ανωτέρω χρηματικού ποσού, εφόσον αυτές αναφέρονται, εν όλω ή εν μέρει, στο ίδιο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 5
Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή και για τα
πρόσωπα των περ. α΄ και ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Οικονομικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
I

Αριθμ. Δ.15/Δ΄/63100/1742
(3)
Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων
ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και
το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 2256/1994
(ΦΕΚ 196, Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 του
ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200, Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98, Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168, Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ
29, Α΄).
5. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116, Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/8.10.2015 (ΦΕΚ
2169, Β΄) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. οικ.
54051/Δ9.14200/22.11.2016 (ΦΕΚ 3801, Β΄) και οικ.59285/
18416/12.12.2017 (ΦΕΚ 4503, Β΄) υπουργικές αποφάσεις.
7. Το αριθμ. οικ.62753/5232/29.11.2018 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143, Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, Α΄).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής εκτιμάται ότι δεν επιβαρύνονται οι δημοσιονομικές
προβλέψεις του ΜΠΔΣ 2019-2022, αποφασίζουμε:
1. Πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε υποχρεωτική ασφάλιση, τρέχουσες και καθυστερούμενες, προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. που οφείλονται από επιχειρήσεις ή εργοδότες ή ασφαλισμένους
που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν
δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων, ο οποίος επλήγη από το σεισμό της 26ης
Οκτωβρίου του 2018, ρυθμίζονται ως εξής:
α) Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς
τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου που συνέβη ο σεισμός, μαζί με
τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις της
ίδιας ημερομηνίας, κεφαλαιοποιούνται.
Για τους μη μισθωτούς κεφαλαιοποιούνται καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
διαδικασία ετήσιας εκκαθάρισης.
β) Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.,
καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής που έχουν προκύψει
για μη μισθωτούς από την ετήσια εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ή δόσεων από υπαγωγή σε άλλη ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, για έξι
(6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά
τον οποίο συνέβη ο σεισμός. Κατά το χρονικό διάστημα
αναστολής δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και
λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.
γ) Ασφαλιστικές εισφορές των περιπτώσεων α και β
που αφορούν μισθωτούς εξοφλούνται σε δώδεκα (12)
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη πρώτη του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η ανωτέρω
εξάμηνη αναστολή.
δ) Ασφαλιστικές εισφορές της περίπτωσης α που αφορούν μη μισθωτούς και έχουν κεφαλαιοποιηθεί εξοφλούνται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής
γενομένης από τη πρώτη του επόμενου μήνα κατά τον
οποίο έληξε η ανωτέρω εξάμηνη αναστολή.
Ασφαλιστικές εισφορές της περίπτωσης α και β που
αφορούν μη μισθωτούς:

Τεύχος Β’ 5503/07.12.2018

i. οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές που η καταβολή τους έχει ανασταλεί, καθώς και καθυστερούμενες
ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν κεφαλαιοποιηθεί, για τις οποίες ολοκληρώνεται η προβλεπόμενη από
την κείμενη νομοθεσία ετήσια διαδικασία εκκαθάρισης
ασφαλιστικών εισφορών εντός της ανωτέρω περιόδου
αναστολής, περιλαμβάνονται σε τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο που προκύπτει από τη διαδικασία ετήσιας εκκαθάρισης. Δόσεις οφειλής από την ετήσια εκκαθάριση που
πρέπει να καταβληθούν εντός της ανωτέρω περιόδου
αναστολής εξοφλούνται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη πρώτη του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η ανωτέρω εξάμηνη
αναστολή. Δόσεις οφειλής από την ετήσια εκκαθάριση
που πρέπει να καταβληθούν μετά τη λήξη της περιόδου
αναστολής εξοφλούνται εντός των προβλεπόμενων από
την κείμενη νομοθεσία προθεσμιών.
ii. για τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, για τις
οποίες η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
ετήσια διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών δεν έχει ολοκληρωθεί εντός της ανωτέρω περιόδου αναστολής, η καταβολή τους αναστέλλεται μέχρι
την ολοκλήρωση της διαδικασίας ετήσιας εκκαθάρισης
και εξοφλούνται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εκκαθάρισης σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία
για τη διαχείριση του υπολοίπου εκκαθάρισης.
2. Η αίτηση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσης μπορεί να υποβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα
που έπεται από την έναρξη ισχύος της.
3. Τα πρόσωπα της παρ. 1 που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσης, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των
δόσεων, και εφόσον τηρούν τους ανωτέρω όρους, είναι
ασφαλιστικά ενήμεροι.
4. Τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και
κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων και εφόσον τηρούνται οι όροι της παρούσης, αναστέλλεται η
διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων. Δεν αίρονται
οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβληθεί. Αναβάλλονται οι ποινικές δίκες για παράβαση του
α.ν. 86/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών
αποφάσεων για παράβαση του ίδιου νόμου.
5. Στις ρυθμίσεις της παρούσας υπάγονται τα πρόσωπα της παρ. 1 που δεν έχουν υποστεί υλική ζημία στις
εγκαταστάσεις.
Τα πρόσωπα της παρ. 1 που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές μπορούν να υπαχθούν είτε στις ρυθμίσεις
της παρούσας είτε στις ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 1
του ν. 2256/1994, όπως ισχύει, και της αριθμ. Φ.14/
οικ.333/6.3.1998 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 272).
Μετά την υπαγωγή τους σε μία εκ των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στη δεύτερη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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