
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ.15/Δ’/105596 
     Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των 

ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμ-

βάσεων εργασίας από επιχειρήσεις  - εργοδό-

τες των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική 

τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής 

ή πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα 

αντιμετώπισης του κορωνοϊού Covid - 19 και στο 

πλαίσιο υλοποίησης των μέτρων οικονομικής ενί-

σχυσης εποχικά εργαζομένων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

2. Το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας 
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοί-
κησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4683/2020 (Α’ 83).

3. Τα άρθρα δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο της από 
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-
κότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104).

4. Τα άρθρα 32 και 37 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: 
α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 104).

5. Το άρθρο 124 του ν.  4714/2020 «Φορολογικές 
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δια-
δικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 
και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την απο-
πληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των 
δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 148), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
πρώτο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4722/2020 (Α’ 177).

6. Το άρθρο 19 του ν. 4722/2020 «Κύρωση: α) της 
από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων ανα-
γκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από 
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της 
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενί-
σχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού 
καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των 
τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και 
την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των 
πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις 
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α’ 161) 
και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπει-
ών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων 
επειγόντων ζητημάτων» (Α’ 177).

7. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης 
των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την 
ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235), και το άρθρο 41 του 
ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυ-
ναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 26).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).
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9. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), και 
ιδίως την περ. ιβ του άρθρου 20.

10. Τον ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού έτους 2020» (Α’ 209).

11. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

12. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

15. Το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

16. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

17. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

18. Την υπ’ αρ. 71672/27.9.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώ-
τη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

19. Την υπό στοιχεία οικ.23102/477/12.06.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα οικονο-
μικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων- Αναστολή 
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσε-
ων- εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται 
σημαντικά» (Β’  2268), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. οικ. 47167/1181/16.11.2020 (Β’ 5051) των ίδιων 
Υπουργών.

20. Την υπό στοιχεία οικ.28700/1559/31.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλι-
στικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανι-
σμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και 
των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομέ-
νων» (Β’ 3765).

21. Το υπ’ αρ. 72639/28.9.2021 εισηγητικό σημείωμα 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει 
της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό 
προϋπολογισμό, καθώς αναφέρεται σε διατάξεις διαδι-
καστικού χαρακτήρα, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφο-
ρών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας

Η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών 
λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, 
βάσει του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), του άρθρου 
ενδέκατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Α’ 68), των άρθρων δέκατου, ενδέκατου 
και δωδέκατου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 90), του άρθρου 37 του ν. 4690/2020 
(Α’ 104), του άρθρου 124 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), του 
άρθρου 19 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), του άρθρου 68 του 
ν. 4756/2020 (Α’ 235) και του άρθρου 41 του ν. 4778/2021 
(Α’ 26), σε επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων έχει ανα-
σταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή 
δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα 
μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού Covid - 19, ορίζεται 
ως εξής:

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ που 
καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για τους 
εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας προσδι-
ορίζονται μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων 
(ΑΠΔ) που υποβάλλονται για τις αντίστοιχες μισθολογι-
κές περιόδους.

2. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο, καθώς και για 
την αναλογία Δώρων Εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, 
υποβάλλεται ΑΠΔ, όπως προβλέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις.

3. Για τους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημε-
ρομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορί-
στου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ 
περιτροπής απασχόληση:

α. για το χρονικό διάστημα απασχόλησης έως την ανα-
στολή των συμβάσεων εργασίας τους, καθώς και για την 
αναλογία των Δώρων Εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, 
που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα πραγματικής απα-
σχόλησης, καταχωρίζονται στην ΑΠΔ τα στοιχεία της 
πραγματικής τους απασχόλησης.

β. για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσε-
ων εργασίας, καθώς και για την αναλογία των Δώρων 
Εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο 
χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, 
καταχωρίζονται στην ΑΠΔ της ίδιας μισθολογικής περιό-
δου, τα στοιχεία του μισθού ή του ημερομισθίου, με πλή-
ρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, με βάση 
τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή 
ορισμένου χρόνου, όπως αυτά θα καταχωρίζονταν εάν 
δεν είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας.

Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων των ΑΠΔ γίνεται 
με βάση τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης και με διακριτό 
τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ.

Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία έναρξης αναστολής 
των συμβάσεων εργασίας είναι αυτή που δηλώνεται στην 
οικεία ΑΠΔ.

4. Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις - εργοδότες κα-
ταβάλλουν αποδοχές οικειοθελώς ή εξ ελευθεριότητας, 
σε εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας 
τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίω-
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σης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), 
όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 
(Α’ 76), τα ποσά των αποδοχών αυτών που καταβάλλο-
νται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις - εργοδότες, καταχω-
ρίζονται στην ΑΠΔ με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα 
λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ.

5. Σε περίπτωση που εντός της ίδιας μισθολογικής 
περιόδου οι επιχειρήσεις - εργοδότες διακόπτουν την 
αναστολή σύμβασης εργασίας εργαζομένου, ο εργαζό-
μενος παρέχει εργασία και στη συνέχεια εκ νέου θέτουν 
τον εργαζόμενο σε αναστολή σύμβασης εργασίας, τα 
ποσά των αποδοχών που καταβάλλονται από τις υπό-
χρεες επιχειρήσεις - εργοδότες για το διάστημα παροχής 
εργασίας, καταχωρίζονται στην ΑΠΔ με διακριτό τρόπο 
κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ.

6. Tο σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντι-
στοιχεί στις αποδοχές που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ βά-
σει της παρ. 3β του παρόντος άρθρου καλύπτεται από 
τον κρατικό προϋπολογισμό.

7. α. Εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον 
ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφά-
λισης και στα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του 
άρθρου 6 του ν. 3029/2002, οι ασφαλιστικές εισφορές 
που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για 
τους εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας 
προσδιορίζονται μέσω των αναλυτικών καταστάσεων 
εισφορών που υποβάλλονται για τις αντίστοιχες μισθο-
λογικές περιόδους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 
τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, για κάθε μισθο-
λογική περίοδο, καθώς και για την αναλογία των Δώρων 
Εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων. 

β. Ι. Για το χρονικό διάστημα απασχόλησης έως την 
αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, καθώς και για 
την αναλογία των Δώρων Εορτών Πάσχα και Χριστου-
γέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα πραγ-
ματικής απασχόλησης, καταχωρίζονται στην αναλυτική 
κατάσταση εισφορών τα στοιχεία της πραγματικής τους 
απασχόλησης.

ΙΙ. Για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσε-
ων εργασίας, καθώς και για την αναλογία των Δώρων 
Εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο 
χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, 
καταχωρίζονται στην αναλυτική κατάσταση εισφορών 
της ίδιας μισθολογικής περιόδου, τα στοιχεία του μισθού 
ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περι-
τροπής απασχόληση, με βάση τις συμβάσεις εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, όπως 
αυτά θα καταχωρίζονταν εάν δεν είχαν τεθεί σε αναστο-
λή οι συμβάσεις εργασίας.

Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων των αναλυτικών 
καταστάσεων εισφορών γίνεται με διακριτό τρόπο κατά 
το σύστημα λειτουργίας των ανωτέρω φορέων.

Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία έναρξης αναστολής 
των συμβάσεων εργασίας είναι αυτή που δηλώνεται στην 
οικεία αναλυτική κατάσταση εισφορών.

γ. Τα αναφερόμενα στις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρ-
θρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους φορείς της 
παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις.

δ. Από τον κρατικό προϋπολογισμό καλύπτεται το σύ-
νολο των ασφαλιστικών εισφορών που καταχωρίζονται 
στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών σύμφωνα με την 
περ. β. ΙΙ της παρούσας παραγράφου.

8. α. Για τον e-ΕΦΚΑ, κατά την έκδοση της ταυτότη-
τας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής 
περιόδου υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφα-
λιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που 
καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο.

Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της διαδικασίας που 
προβλέπεται στις παρ. 3, 4 και 5 της παρούσας και απο-
στέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών 
εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

β. Για τους φορείς της παρ. 7, κατά την έκδοση της 
ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθο-
λογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών 
ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη/ή 
ασφαλισμένου, που καλύπτονται από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Οι ανωτέρω φορείς συγκεντρώνουν μέσω της επε-
ξεργασίας των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών και 
αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφα-
λιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋ-
πολογισμό.

9. α. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ για 
τον e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό 
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, καθώς και με συγκριτικά στοιχεία 
απασχόλησης προηγούμενων μηνών και ιστορικά στοι-
χεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επι-
βεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και 
ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται με τις οποίες 
βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαι-
τείται εκδίδονται και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ ηλε-
κτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών 
και βεβαιώσεις οφειλής.

β. Για τους φορείς της παρ. 7 που δεν συνδέονται με 
το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την υπαγωγή 
στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, οι επιχειρήσεις - 
εργοδότες υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση 
στους ανωτέρω φορείς.

Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις αναλυτικές 
καταστάσεις εισφορών προς τους φορείς της παρ. 7 δι-
ασταυρώνονται με τα δεδομένα που καταχωρίζονται 
στις ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν προηγουμένως 
διασταυρωθεί με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προη-
γούμενων μηνών και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της 
επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα 
των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφο-
ρών που δηλώνονται με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός 
προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επι-
δίδονται από τους ανωτέρω φορείς οι προβλεπόμενες 
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πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

10. Τυχόν υποβληθείσες ΑΠΔ και αναλυτικές καταστά-
σεις εισφορών που αφορούν σε μισθολογικές περιόδους 
για τις οποίες η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί βάσει 
του παρόντος τροποποιούνται ώστε να απεικονίζονται 
οι ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις ανωτέρω πα-
ραγράφους.

Τυχόν ποσά ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου 
και εργοδότη/ή ασφαλισμένου, που έχουν καταβληθεί 
από την επιχείρηση - εργοδότη, και αφορούν στις ανωτέ-
ρω μισθολογικές περιόδους, παραμένουν ως πιστωτικό 
υπόλοιπο στον e-ΕΦΚΑ και στους φορείς της παρ. 7 και 
συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων 
μισθολογικών περιόδων.

11. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύ-
ψει ότι οι επιχειρήσεις - εργοδότες δεν εμπίπτουν στις 
ρυθμίσεις του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), του άρθρου 
ενδέκατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Α’ 68), των άρθρων δέκατου, ενδέκατου 
και δωδέκατου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 90), του άρθρου 37 του ν. 4690/2020 
(Α’ 104), του άρθρου 124 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), του 
άρθρου 19 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), του άρθρου 68 του 
ν. 4756/2020 (Α’  235) και του άρθρου 41 του ν. 4778/2021 
(Α’ 26), οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές επιστρέ-
φονται από τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς ασφά-
λισης στο Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλονται από τις 
επιχειρήσεις - εργοδότες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
για τις ασφαλιστικές εισφορές επιβαρυνόμενες με τον 
προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης 
καταβολής.

12. Οι υπό στοιχεία οικ.ΓΔ2/16764/106/30.4.2020 
«Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των 
ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσε-
ων εργασίας» (Β’  1805) και οικ.22964/1285/6.8.2020 
«Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των 
ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων 
εργασίας» (Β’ 3371) καταργούνται.

Άρθρο 2
Διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών 
εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης μέτρων 
οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζόμενων με 
δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης βάσει 
του άρθρου 32 του ν. 4690/2020 (Α’ 104)

1. Παρατείνεται η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, ασφα-
λισμένου και εργοδότη, για τους εποχικά εργαζόμενους 
με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, βάσει 
του άρθρου 32 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), που έλαβαν 

την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων 
τριάντα τεσσάρων ευρώ (€534) και για το μήνα Οκτώ-
βριο 2020, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4745/2020 
(Α’ 214) και την υπό στοιχεία οικ.23102/477/12.06.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα οικονομικής 
ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβά-
σεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων- εργο-
δοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντι-
κά» (Β’ 2268), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. οικ. 
47167/1181/16.11.2020 (Β’ 5051) απόφαση των ίδιων 
Υπουργών.

2. Στο τέλος του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
οικ.28700/1559/31.8.2020 (Β’ 3765) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προστίθενται 
παρ. 5 και 6 ως εξής:

«5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα ασφα-
λιστικά στοιχεία για τον εργαζόμενο, υποβάλλεται ΑΠΔ 
με το πακέτο κάλυψης που αντιστοιχεί στην ιδιότητα με 
βάση την οποία έλαβε την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

6. Τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 έως και 5 εφαρμό-
ζονται και για το χρονικό διάστημα από 1.10.2020 έως 
31.10.2020 για τους εποχικά εργαζόμενους με δικαίω-
μα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης που εμπίπτουν στις 
ρυθμίσεις του άρθρου 66 του ν. 4745/2020 (Α’ 214). Ως 
τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ΑΠΔ και 
καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών 
ορίζεται η 31.12.2021.

Από την 1η Νοεμβρίου 2020 οι δικαιούχοι της αποζη-
μίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 32 του ν. 4690/2020 
(Α’ 104) θεωρείται ότι έχουν απολυθεί αυτοδικαίως, χωρίς 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια καταγγελίας της σύμβασης 
εργασίας τους και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων αποστέλλει σχετικό αρχείο στον Οργανι-
σμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τους 
δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας.»

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
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